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Geacht college, 
 
In deze brief willen we graag ons positief advies m.b.t. het maatwerkvervoer aan u doorgeven. 
Als Adviesraad zijn wij verheugd dat de Gemeente Rijssen Holten de openstaande vragen heeft kunnen 
beantwoorden en onze zorgen heeft weggenomen. 
Wij zullen de verdere ontwikkeling rondom dit dossier blijven volgen en wij wensen u succes met de 
voortgang van dit uitdagende project. 
 
 
De ASD adviseert om de volgende punten goed uit te werken: 

1. Het resultaat omtrent de VOG voor mantelzorgers en vrijwilligers, waar u in 2018 een 
besluit over neemt, ook op de vrijwilligers van het OV te laten toepassen. 

2. De ontwikkeling m.b.t. de haltes binnen de gemeente zullen wij ook kritisch blijven volgen. 
Hierbij valt o.a. te denken aan de belangrijke toeristische punten binnen de gemeente en 
de sportaccommodaties. 

3. De plaatsen duidelijk lokaliseren waarop de OV-kaartjes gekocht kunnen worden, zodat 
ook mensen van buiten de gemeente, die hier hun vrije tijd doorbrengen of zakelijke 
activiteiten hebben, gebruik kunnen maken van deze vorm van vervoer. Tevens voor 
personen die geen OV-chipkaart mogen gebruiken. 

4. De tarieven die voor “Taxi voor iedereen” worden gehanteerd. 
5. De openingstijden voor alle vormen van vervoer zoals u die benoemt. 
6. Stapeling van kosten voor gezinnen met een beperkt budget 
7. De ontwikkeling op de zondagen (omdat u hier in eerste instantie geen OV gaat inzetten 

maar wel de mogelijkheid van “Taxi voor iedereen” aanbiedt) 
8. Het aantal beschikbare taxichauffeurs en vrijwillige buschauffeurs, zodat het systeem niet 

ten onder gaat aan zijn eigen succes. In de huidige arbeidsmarkt is er een groot tekort aan 
vele arbeidskrachten en vrijwilligers worden schaarser. 

9. Communicatie is van essentieel belang om het project te laten slagen. 
 
Wanneer u nog vragen heeft, wij zijn altijd bereid hierover van gedachten te wisselen. 

Wij worden graag op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling en blijven graag betrokken bij dit 
project. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


