
 

 

  
 
 
 
 

 

 

   
Aan de gemeenteraad van Tubbergen 
 
 
 
 
Zaaknummer 
10062 

Bijlagen 
1 

  
  
  

 
Onderwerp 
Raadsbrief 2018 nr. 10 

Verzenddatum 
13 juni 2018 
 

 
 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 27 maart 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: Project 
toekomstbestendig en toegankelijk vervoer. 

 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 

 
In de raadsbrief voortgang Toekomstbesteding en Toegankelijk Vervoer wordt de raad geïnformeerd over de 
voortgang van de implementatie van de maatwerkvoorziening vervoer en de benodigde stappen voor de 
realisatie van de visie op vervoer. 

 
Toelichting 
De afgelopen 2 jaar is regionaal en lokaal gewerkt aan de aanbesteding, gunning en implementatie van de 
nieuwe maatwerkvoorziening vervoer. Met deze maatwerkvoorziening vervoer zijn de volgende 
vervoerstromen geregeld: RegioTaxi (per 1 juli 2017), Leerlingenvervoer (per 1 augustus 2017), Vervoer van 
en naar de dagbesteding (per 1 januari 2018), Vervoer vanuit de jeugdwet (per 1 januari 2018). Daarnaast 
wordt er gewerkt aan de implementatie van de visie door de ontwikkeling van lokale vervoersvoorzieningen. 
Via deze raadsbrief willen wij u graag informeren over de stand van zaken. 

 
Terug naar de basis 

 
Eind 2016 heeft u als Raad de lokale en Twentse visie op vervoer vastgesteld. Hierin wordt een onderscheid 
gemaakt in een drietal vervoersvormen om invulling te geven aan de mobiliteitsbehoefte van mensen: 

 
1. Zelfstandig vervoer (verplaatsingen); 
2. Door de overheid georganiseerd regulier vervoer (zoals OV); 
3. Door de overheid geïndiceerd en georganiseerd vervoer (maatwerkvoorziening vervoer). 

 
Uitgangspunt van de visie is dat mensen zoveel mogelijk hun mobiliteitsbehoefte op basis van eigen kracht 
kunnen oplossen. Lukt dat niet, dan wordt gekeken naar de mogelijkheden van het sociaal netwerk en 
oplossingen in de samenleving. Hierbij maken de mensen zoveel mogelijk gebruik van zelfstandig vervoer 
en overige oplossingen vanuit de samenleving. Daarnaast wordt in Samen14 verband en in nauwe 
samenwerking met de Provincie Overijssel onderzocht op welke wijze aanvullend openbaar vervoer in 

 



 

 

Twente beschikbaar kan blijven. Vervolgens komen pas maatwerkoplossingen in beeld. In de 
maatwerkvoorziening vervoer gaan de volgende vormen van geïndiceerd vervoer op Wmo regiotaxipas, 
Leerlingenvervoer, Vervoer van en naar de dagbesteding (Wmo en Jeugdwet) en Vervoer van en naar 
behandellocaties vanuit de Jeugdwet. 

 
Implementatie maatwerkvoorziening 

 
In de afgelopen 2 jaar is hard gewerkt aan de realisatie van de maatwerkvoorziening vervoer zowel lokaal 
als door deelname aan de diverse werkgroepen binnen Samen14. Daarnaast is er intensief samengewerkt 
met de vervoerder: combinatie Hulshof/Nijhuis. En is er betrokkenheid vanuit de samenleving geweest 
doordat in dit hele traject vanaf 2016 een klankbordgroep van inwoners, zorgaanbieders en andere 
belanghebbenden in een tiental bijeenkomsten heeft meegedacht en meegekeken. 

 
Rondom het vervoer van en naar de dagbesteding zijn er vanaf juni 2017 daarnaast diverse bijeenkomsten 
met zorgaanbieders en cliëntenraden geweest. Deze bijeenkomsten zijn samen met de gemeente Oldenzaal 
georganiseerd omdat Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal dezelfde vervoerder hebben. Ook is er intensief 
gecommuniceerd met de inwoners via diverse kanalen. Een complete toelichting op dit hele 
implementatietraject is terug te vinden via de Prezi die in december gepresenteerd is in de commissie. Zie 
http://prezi.com/z7tbn0zzi5wt/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 
Dit hele traject heeft er voor gezorgd dat per 1 januari 2018 alle vormen van geïndiceerd vervoer uitgevoerd 
worden door de combinatie Hulshof/Nijhuis. 

 
In de afgelopen periode is door Hulshof/Nijhuis hard gewerkt om te zorgen dat iedere cliënt op tijd op de 
juiste plek is. De volgende stap is dat het vervoer nog beter op elkaar afgestemd gaat worden, dat 
consulenten volgens de profielen gaan indiceren en dat er gewerkt gaat worden aan voorliggende 
voorzieningen zodat de hele korte ritten naar bijvoorbeeld de dagbesteding anders ingevuld gaan worden. 

 
Van transitie naar transformatie 

 
Daarmee maken we als gemeente net als bij de andere delen binnen het Sociaal Domein de stap van 
transitie naar transformatie. De daadwerkelijke implementatie van de visie, de transformatie, moet nu verder 
opgepakt gaan worden. Dat betekent dat er de komende periode gewerkt gaat worden aan een tweetal 
routes: 

 
1. Het inrichten van de toegang tot en het gebruik van de maatwerkvoorziening vervoer op basis van de 
vervoersvisie dus met vragen als welk reizigersprofiel heeft een inwoner? Wat kan deze inwoner nog zelf, 
nog zelf organiseren of hoe kan deze inwoner gefaciliteerd worden? Hoe zorgen we voor een goede 
informatievoorziening rondom de mogelijkheden m.b.t. vervoer? 
2. Het inrichten van aanvullende lokale vervoersoplossingen in de vorm van het project Lokale 
vervoersoplossingen zoals het implementeren van de reiskoffer (project pilot GoOV) waarmee inwoners 
zelfstandig leren reizen aan de hand van bijvoorbeeld een vrijwilliger of de app GoOV, het faciliteren van 
particuliere voorliggende vervoersoplossingen, het werven en inzetten van vrijwilligers rondom mobiliteit door 
Wij in de buurt en het inventariseren van de vervoersbehoefte naar Hardenberg en mogelijke oplossingen 
hiervoor. 

 
Financiële consequenties 
De verwachte financiële consequenties voor de maatwerkvoorziening vervoer met betrekking tot Regiotaxi 
en leerlingenvervoer zijn reeds in het tweede programmajournaal en de jaarrekening 2017 verwerkt. De 
autonome ontwikkelingen zijn voor het leerlingenvervoer en Regiotaxi helder en zullen dan ook in het 1e  
programmajournaal 2018 meegenomen worden. Er is op basis van de maanden januari en februari nog 
onvoldoende zicht op de definitieve kosten voor het vervoer van en naar de dagbesteding. Deze 
consequenties zullen in het tweede programmajournaal 2018 doorgerekend en doorgevoerd worden. 

 
Vervolgstappen 
De implementatie van de maatwerkvoorziening vervoer is bijna afgerond met de overgang van het vervoer 
van en naar de dagbesteding. Dat betekent dat het project in april in deze vorm gestopt wordt. 

 
De informatievoorziening rondom het vervoer zal via de gewone P&C momenten opgepakt worden en indien 
er wezenlijke ontwikkelingen zijn, wordt u als Raad natuurlijk tussentijds geïnformeerd. 

http://prezi.com/z7tbn0zzi5wt/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


 

 

 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 

 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen dan aan ons 
college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 

 

 

 
Drs. Ing. G.B.J.Mensink 


