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Basismobi l i tei t Achterhoek 

Basismobiliteit: Een (vervoer)voorziening voor de regio Achterhoek waarbij iedereen zich zelfstandig tegen een 
redelijk tarief kan verplaatsen. 

Concessiehouder: Het unieke recht voor een vervoerder om in een bepaald gebied het openbaar vervoer uit te 
voeren. Voor de regio Achterhoek is dat tot 2020 Arriva. 

Doelgroepenvervoer: Georganiseerd vervoer voor speciale doelgroepen. Denk aan leerlingenvervoer, jeugd-

GGZ vervoer en Wmo-vervoer. Onder Wmo-vervoer valt sociaal recreatief vervoer en vervoer naar 

dagbesteding. 

Eigen Kracht: Het principe waarin participatie en zelfredzaamheid van burgers centraal staat. De focus ligt op 

wat mensen wél kunnen (regelen). Als zij het echt niet zelf kunnen of met behulp van hun sociale omgeving, 

wordt professionele zorg ingeschakeld. 

Extramuralisering: Het streven om buiten de muren van een intramurale instelling (waar iemand opgenomen 
wordt) gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in de eigen woning. De ambitie is dat ouderen die behoefte 
hebben aan (intensieve) verzorging of verpleging steeds vaker zelfstandig blijven wonen. Dit heet ook wel: 
scheiden van wonen en zorg. 

Feeder(-lijn): Openbaarvervoerlijn die reizigers vanuit de omgeving naar of van een knooppunt van 

(verbindende) openbaarvervoerlijnen brengt. 

Flexnet: Al het openbaar vervoer buiten de belangrijkste buslijnen en regionale spoorlijnen (kernnet). Dit wordt 

ook wel gezien als het aanvullende openbaar vervoer of de onderkant van het openbaar vervoer, dat de regio 

Achterhoek zelf mag invullen. Denk hierbij aan een combinatie van flexibele vervoerconcepten en 

vrijwilligersinitiatieven, die de vraag bedienen en op maat gesneden zijn naar de wens van de reiziger. In het 

flexnet stelt de reiziger zelf zijn/haar reis samen in een slimme mix van al het beschikbare vervoer. 

GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg 

Intramurale plaatsen: Hulp of zorg in een instelling, zoals verpleeghuis, ziekenhuis of bijvoorbeeld een 

instelling voor verstandelijk gehandicapten. 

Kanteling: Nieuwe manier van werken in de Wmo, waarbij de eigen kracht van de inwoner en zijn/haar sociale 

netwerk maximaal worden benut. 

Kanteling in vervoer: Nieuwe benadering, waarbij de eigen kracht van de inwoner en zijn/haar sociale netwerk 

maximaal worden benut bij het oplossen van mobiliteitsvraagstukken. 

Kernnet: De belangrijkste buslijnen en regionale spoorlijnen in de provincie Gelderland. Via dit kernnet worden 
de belangrijkste stedelijke knooppunten met elkaar verbonden. Dit net bestaat uit een stadsnet en vastnet. 

Leerlingenvervoer: Vervoer naar het (speciaal) onderwijs (zowel basis- als voortgezet onderwijs), voor 

leerlingen voor wie het vervoer door een beperking of door de afstand een probleem is. 

Onderkant van het openbaar vervoer (flexnet): Het aanvullende vervoeraanbod op plekken waar te weinig 

vraag is voor het exploiteren van een reguliere (bus)lijndienst of waar het bestaande vervoeraanbod niet 

passend is. Provincie Gelderland noemt dit ook wel het 'flexnet', als aanvulling op het 'kernnet' met de 

regionale spoorlijnen en belangrijkste busverbindingen. De regio Achterhoek kan zelf dit flexnet nader invullen. 

Ontwikkelteam: Ambtelijke werkgroep van het Team Opdrachtgeving en de provincie. Ook andere organisaties 

kunnen deelnemen aan het ontwikkelteam, zoals vervoerders en vertegenwoordigers van reizigers of 
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instellingen. Het ontwikkelteam adviseert gemeenten en provincie over ontwikkelingen rond openbaar vervoer 
en basismobiliteit. 

Operationele regie: Hieronder vallen taken als ritaanname, planning van de ritten en de toedeling van de ritten 

aan voertuigen. 

OV-visie: Visie van de provincie Gelderland op de toekomst van het openbaar vervoer in de provincie. Kern van 

de visie is dat de huidige opzet financieel niet haalbaar blijft. De provincie gaat zich daarom steeds meer 

beperken tot het kernnet. 

POHO mobiliteit: Regionaal portefeuillehoudersoverleg mobiliteit. In dit overleg zitten alle wethouders van de 

Achterhoekse gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de portefeuille mobiliteit in hun gemeente. Het POHO 

Mobiliteit is opdrachtgever van het project Basismobiliteit. 

regio Achterhoek: In de kadernota wordt met 'regio Achterhoek' bedoeld de deelnemende gemeenten aan 

Basismobiliteit Achterhoek. Dit zijn: Aalten, Berkeiland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek 

en Winterswijk. Gemeente Montferland heeft ervoor gekozen aan te sluiten bij Basismobiliteit in de regio 

Arnhem. 

Regio Achterhoek: Daar waar "Regio Achterhoek" met een hoofdletter R geschreven is wordt de organisatie 

Regio Achterhoek bedoeld. 

Regiotaxi Gelderland: het collectief vraagafhankelijk vervoer (CW) van en/of naar de deelnemende 
gemeenten. Per 1 januari 2017 stopt de provincie Gelderland met het aanbieden van Regiotaxivervoer. Vanaf 
dan moeten de Gelderse gemeenten dit vervoer gaan organiseren. 

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit: In deze overeenkomst hebben de Achterhoekse gemeenten en 

de provincie Gelderland vastgelegd dat en hoe zij gezamenlijk willen komen tot een goed systeem voor 

Basismobiliteit in de Achterhoek. Deze overeenkomst is begin 2015 ondertekend en loopt tot 1 januari 2020. 

Servicelijnen: Buslijnen met haltes op belangrijke locaties op de route, zoals ziekenhuizen of winkelcentra. In 

de Achterhoek rijden op dit moment drie servicelijnen in de gemeente Doetinchem. 

Stadsnet: Vaste dienstregeling voor het openbaar vervoer (bussen en treinen) binnen het stedelijk gebied van 

Arnhem en Nijmegen. Dit is onderdeel van de OV-visie van de provincie Gelderland. 

Stakeholders: Mensen, instellingen of organisaties die in meer of mindere mate betrokken zijn bij het thema 
Basismobiliteit of erdoor worden geraakt. In de regio Achterhoek zijn de volgende groepen stakeholders 
benoemd: samenleving, intermediairs, vakwereld, beslissers. Met deze stakeholders wordt in de communicatie 
rekening gehouden. 

Systeemkenmerken: Kenmerken waaraan de Basismobiliteit in de Achterhoek moet voldoen. Denk aan 

aanmeldtijd, omrijfactor, stiptheid, etc. 

Team Opdrachtgeving: Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de zeven Achterhoekse gemeenten. 

Valys: De vervoersoplossing voor reizigers met een mobiliteitsbeperking die meer dan 5 OV-zones willen 

reizen. 

Vastnet: Vaste dienstregeling voor het openbaar vervoer (bussen en treinen) tussen steden en knooppunten. 

Dit is onderdeel van de OV-visie van de provincie Gelderland. 

Vergrijzing en ontgroening: De trend dat inwoners steeds ouder worden en er steeds minder kinderen worden 

geboren en opgroeien in de Achterhoek. 
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Vervoercentrale: Organisatie die de uitvoerende taken uitvoert. Denk hierbij aan de operationele regie (van 
het aannemen van de ritten tot de financieel/administratieve afhandeling) en aan bijvoorbeeld de 
klachtafhandeling, communicatie met de reizigers, informatievoorziening en onder meer monitoring van de 
kwaliteit en klanttevredenheid. 

Vervoerder: Organisatie die zorgt voor het vervoeren van reizigers. De vervoerders worden aangestuurd door 

de Vervoercentrale. 

Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen 

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Zorgzwaartepakketten (ZZP): Als mensen ziek of gehandicapt zijn en niet langer zelfstandig kunnen wonen, 

krijgen zij een zorgzwaartepakket van de overheid. In dit pakket is de zorg opgenomen die iemand nodig heeft 

en die het beste bij hem/haar past. 
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AANLEIDING 

De Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkeiland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 

Winterswijk werken samen om invulling te geven aan Basismobiliteit. Basismobiliteit is een bereikbaarheids

project van de Uitvoeringsagenda 2020 van de Regio Achterhoek. Basismobiliteit wordt daarbij beschreven als 

een (vervoer)voorziening voor de regio Achterhoek waarbij iedereen zich zelfstandig tegen een redelijk tarief 

kan verplaatsen. 

De aanleiding voor Basismobiliteit is: 

• De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van doelgroepenvervoer (leerlingen, 

jeugd-GGZ, Wmo (sociaal recreatief vervoer en vervoer naar dagbesteding) 

• De provincie legt de uitvoering van de Regiotaxi vanaf 2017 terug bij de regio(gemeenten) en heeft 

hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de regio(gemeenten) gesloten 

• De provincie wil ook enkele openbaar vervoertaken naar de regio(gemeenten) mandateren 

• De budgetten voor de uitvoering van het vervoer staan onder druk 

REGIONALE AANPAK 

Bij de opzet van Basismobiliteit is de insteek gekozen: 'lokaal waar dat kan, regionaal waar dat beter is'. De 

organisatie van Basismobiliteit is daarom zo dat de beleidsmatige en bestuurlijke verantwoording bij de 

individuele gemeenten ligt en dat voor de uitvoering de regionale samenwerking is gezocht. 

Door het vervoer binnen het samenhangend regionaal vervoersysteem als één geheel te plannen en uit te 

voeren, kan optimale efficiency worden behaald. Het materieel en personeel kunnen zo namelijk optimaal 

worden benut voor ritten in de regio. Hierdoor is de kans op het laten rijden van een lege bus zo klein mogelijk 

en kan de bezetting van de voertuigen zo hoog mogelijk zijn. Tevens kan door regionale samenwerking inkoop, 

aanbesteding, contractmanagement e.d. op efficiënte wijze worden uitgevoerd. 

DOEL 

Met het organiseren van Basismobiliteit per 2017 wordt beoogd dat de inwoners in de regio Achterhoek zich 
zelfstandig en tegen een redelijk tarief kunnen verplaatsen. Basismobiliteit heeft tot doel het doelgroepen-
vervoer en de onderkant van het openbaar vervoer (flexnet) te integreren en het vervoer efficiënter te 
organiseren. 

Om toekomstige exploitatietekorten te voorkomen, wordt ingezet op vier kansrijke oplossingsrichtingen: 

• Sturen op vraag naar vervoer (locatie van voorzieningen, vrijwilligersvervoer en eigen kracht); 
• Hervormen van de onderkant van het openbaar vervoer (flexnet); 

• Sturen op aanbod van vervoer (maatwerk, bundeling stromen); 
• Sturen op inkoop en beheer (gezamenlijke regie, inkoop en beheer). 

Het project Basismobiliteit moet resulteren in een nieuw vervoersysteem dat per 2017 operationeel is en dat 

continu blijft werken aan de kansrijke oplossingsrichtingen. 

STUREN OP DE VRAAG NAAR VERVOER 

Door kritisch te kijken naar de locatie van voorzieningen en in te zetten op het versterken van eigen kracht kan 

de vraag naar doelgroepenvervoer afnemen. Dit vraagt veel maatwerk en innovatieve oplossingen. Hierbij valt 

veel te leren van ervaringen binnen en buiten onze regio. Om deze kennis toegankelijk te maken, wordt 
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gewerkt aan een opzet waarbij ervaringen binnen de Achterhoek gedeeld kunnen worden. Op deze manier 

kunnen succesvolle projecten ook elders worden toegepast. 

HERVORMEN VAN DE ONDERKANT VAN HET OPENBAAR VERVOER 

Meerdere kernen in de regio Achterhoek zijn nu al niet ontsloten met het regulier openbaar vervoer. Volgens 
de OV-visie van de provincie Gelderland wordt het openbaar vervoer, zoals dat nu bestaat, in de toekomst 
beperkt tot grotere steden en tussen knooppunten en steden. Hierdoor zullen reguliere lijndiensten minder 
vaak of helemaal niet meer rijden en zullen nog meer kernen zonder regulier openbaar vervoer komen. Het 
ontwikkelen van nieuwe vervoerconcepten, het uitvoeren van pilots en het stimuleren van vrijwilligersvervoer 
zijn kansen voor de onderkant van het openbaar vervoer (flexnet). Daarom is in de organisatie-opzet van 
Basismobiliteit expliciet aandacht voor de ontwikkel- en adviesfunctie met betrekking tot het flexnet openbaar 
vervoer. Daarnaast starten diverse pilots. Op dit moment zijn dit onder meer dorpsauto in gemeente Oude 
IJsselstreek, Noaberbus in gemeente Berkelland en Mobiel Gedeeld in gemeenten Aalten en Bronckhorst. 

STUREN OP HET AANBOD VAN VERVOER 

Basismobiliteit leidt tot een (nieuw) aanvullend vervoersysteem op het openbaar vervoer in de Achterhoek 
voor iedereen die dat nodig heeft. Het vervoersysteem moet op 1 januari 2017 klaar zijn voor integratie van 
alle vormen van vervoer. Op dat moment nemen de gemeenten het vervoer van Regiotaxi Gelderland over. 
Vanaf augustus 2017 wordt het leerlingenvervoer geïntegreerd. Andere vormen van vervoer worden op 
natuurlijke momenten geïntegreerd, bijvoorbeeld als contracten aflopen. 

Beslispunten sturen op het aanbod van vervoer: 
1. Om te kunnen sturen op het vervoeraanbod en op de inkoop en het beheer van vervoer worden zoveel 

mogelijk vervoervormen in één systeem geïntegreerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle vragen naar 

vervoer op één punt binnen komen; 

STUREN OP INKOOP EN BEHEER 

Beslispunten procesmodel: 
2. De regio Achterhoek kiest voor de Vervoercentrale als uitgangspunt voor het proces, omdat: 

• dit model het beste aansluit bij onze wens verschillende vormen van doelgroepenvervoer en openbaar 
vervoer integraal te plannen en hierdoor efficiënter uit te voeren; 

• dit model de meeste kansen biedt voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en lokale ondernemers; 

• door binnen dit model te kiezen voor de mogelijkheid voor meerdere vervoerders, de risico's worden 

gespreid; 

• het in dit model mogelijk is tussentijds bij te sturen door uitgangspunten en systeemkenmerken aan te 

passen. 

Uitgaande van het model Vervoercentrale zijn in figuur 1 de verschillende onderdelen van het vervoersysteem, 

gepositioneerd ten opzichte van elkaar, weergegeven. 
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7 Gemeenten 
(strategisch beleid 

en indicering) 

Provincie Gelderland 
(opdrachtgever 

openbaarvervoer) 

C o n c e s s i e h o u d e r 

o p e n b a a r v e r v o e r 

(A r r i va ) 

I 1 
Team Opdracht-

lp 
Ontwikkelteam 

geving 
(tactische regie) 

Vervoercentrale 
(operationele 

sturing) 

.L 

Vervoerders 
(i.o.v.concessie-

houderOV) 

Figuur 1 Organisatieschema Basismobiliteit in de regio Achterhoek 

Vervoerders 

De gemeenten zijn, met 
betrekking tot Basismobiliteit, 
verantwoordelijk voor: 

• beleidsontwikkeling 
(inclusief vaststellen 
tarieven reiziger); 

• indicatie, toekennen 
mobiliteitsprofiel; 

• afhandeling bezwaren 
indicering; 

• financiering. 

De rol van de provincie 

Gelderland met betrekking tot 

Basismobiliteit is dat de 

provincie opdrachtgever is 

voor het openbaar vervoer in 

de Achterhoek en een 

financiële bijdrage levert aan 

Basismobiliteit in de 

Achterhoek. De gemeenten en 

de provincie werken samen 

binnen een Ontwikkelteam. 

Het ontwikkelteam adviseert 

gemeenten en provincie over 

ontwikkelingen rond openbaar 

vervoer en Basismobiliteit. Openbaar vervoer en Basismobiliteit werken als twee communicerende vaten. 

Arriva voert als concessiehouder het openbaar vervoer in de Achterhoek uit. 

Het Team Opdrachtgeving is verantwoordelijk voor: 

• het opdrachtgeverschap voor Vervoercentrale en de vervoerder(s); 
• de samenwerkingsovereenkomst met de provincie; 

• de tactische regie op het vervoer. 

In die rol streeft het Team Opdrachtgeving continu naar optimalisatie van het vervoersysteem en geeft 
gevraagd en ongevraagd advies aan gemeentebesturen, provincie, maatschappelijke organisaties en 
(vervoer-)bedrijven om het vervoersysteem te optimaliseren. 

De Vervoercentrale is verantwoordelijk voor: 

• de operationele regie op het vervoer (aanname, planning en toedeling van ritten); 
• de communicatie met reizigers; 
• de klachtenafhandeling; 
• monitoring en data-analyse; 
• pro-actieve advisering aan het Team Opdrachtgeving. 

De vervoerders zijn verantwoordelijk voor: 

• de uitvoering van de ritten; 

• de communicatie met de centrale; 

• klachtafhandeling. 
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Beslispunten taken en verantwoordelijkheden gemeenten: 
3. Elke gemeenteraad afzonderlijk bepaalt wie onder welke voorwaarden toegang heeft tot het systeem 

(indicering en tariefstelling) en blijft verantwoordelijk voor het beleid (vervoer en indicatie) en de 

financiering, waarbij de gemeenteraden streven naar harmonisatie waar gewenst en mogelijk; 

4. De systeemkenmerken van het vervoer (aanmeldtijd, omrijfactor, stiptheid e.d.) worden/blijven voor alle 

gemeenten gelijk. 

Beslispunten Team Opdrachtgeving: 
5. Het Team Opdrachtgeving is namens de zeven Achterhoekse gemeenten opdrachtgever voor Basismobiliteit 

en contractpartner voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie. 

6. Het Team Opdrachtgeving wordt ondergebracht bij één gemeente. Deze gemeente zorgt op korte termijn 
voor de overeenkomsten met de afzonderlijke gemeenten. Deze gemeente is verantwoordelijk voor het 
opzetten, bemensen en faciliteren van het Team Opdrachtgeving. Medewerkers van het Team 
Opdrachtgeving kunnen vanuit andere gemeenten gedetacheerd worden, om de regio-brede betrokkenheid 
te borgen en gebruik te maken van specialismen. 

7. Alle gemeenten mandateren de opdrachtgeverstaken voor Basismobiliteit aan de uitvoerende gemeente. 

Beslispunten samenwerking met concessiehouder openbaar vervoer: 
8. De gemeenten zien meerwaarde in een gezamenlijke Vervoercentrale met de concessiehouder openbaar 

vervoer, zodat een optimaal samenspel kan ontstaan tussen Basismobiliteit en openbaar vervoer. Daarom 

treden het Team Opdrachtgeving en de concessiehouder openbaar vervoer gezamenlijk op als 

opdrachtgever van de Vervoercentrale voor zowel Basismobiliteit als openbaar vervoer. 

Beslispunten Vervoercentrale: 
9. De Vervoercentrale wordt openbaar aanbesteed aan een private partij. Hierbij worden de belangen van de 

gemeenten geborgd door in het programma van eisen specifieke eisen op te nemen over de te behalen 

doelen, de korte communicatielijnen en het eigendom van gegevens en applicaties. 

Beslispunten vervoerders: 
10. Meerdere vervoerders worden door middel van een aanbesteding geselecteerd voor de uitvoering van het 

totale vervoerpakket. 

FINANCIËN 

Financiële uitgangspunten zijn dat Basismobiliteit niet duurder mag zijn dan het huidige aanbod van vervoer en 
dat de kosten van Basismobiliteit door iedere gemeente worden gedekt in de eigen begroting. 
In 2015 en 2016 worden aanloopkosten gemaakt, met name voor de Team Opdrachtgeving en de aanbesteding 
van de Vervoercentrale en het vervoer. Deze kosten bedragen ca. € 535.000. Deze kosten worden evenredig 
over de 7 gemeenten verdeeld. 

De kosten van de uitvoeringsfase (vanaf 2017) worden geraamd op € 8,7 min. met een beschikbaar bedrag 
(bestaande budgetten) van € 8,6 min. Hierin is de besparing door de inzet van de Vervoercentrale en de 
bundeling van vervoer verwerkt. De uitvoeringskosten worden verdeeld op basis van de hoeveelheid 
afgenomen vervoer. 

Het tekort kan worden opgevangen door niet alleen de Vervoercentrale te implementeren, maar ook in te 
zetten op andere maatregelen zoals het sturen op de vraag naar vervoer en het hervormen van de onderkant 
van het openbaar vervoer. Deze maatregelen worden ook ingezet om de komende jaren kostenstijgingen door 
autonome ontwikkelingen op te vangen. 
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COMMUNICATIE 

Voor het project is een communicatieplan opgesteld. Er zijn veel stakeholders die op verschillende momenten 

meer of minder actief worden betrokken. Per fase wordt gekeken wat de meest effectieve communicatie-inzet 

is. Op hoofdlijnen is de strategie: gericht en gefaseerd communiceren, op een herkenbare manier. 

Om de herkenbaarheid te vergroten, wordt een eigen projecthuisstijl gebruikt. Zodra de Vervoercentrale van 

start gaat, wordt een eigen beeldmerk gevoerd dat past bij de identiteit van 'het nieuwe bedrijf. Dat nieuwe 

eigen beeldmerk draagt bij aan het in de markt zetten van de nieuwe organisatie en werkwijze in de 

Achterhoek. 
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2 . 1 W A A R O M DEZE KADERNOTA? 

Basismobi l i te i t 
Achterhoek 

Voor u ligt de kadernota Basismobiliteit in de regio Achterhoek van de Achterhoekse gemeenten: Aalten, 

Berkeiland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De gemeente Montferland 

heeft ervoor gekozen voor Basismobiliteit aan te sluiten bij de regio Arnhem. 

Deze kadernota is gezamenlijk door deze zeven gemeenten ontwikkeld en beschrijft wat de gemeentelijke taak 

ten aanzien van Basismobiliteit is en hoe deze door de Achterhoekse gemeenten wordt vormgegeven. 

Basismobiliteit wordt daarbij beschreven als een (vervoer)voorziening voor de regio Achterhoek waarbij 

iedereen zich zelfstandig tegen een redelijk tarief kan verplaatsen. 

2.2 W A T IS HET PROBLEEM? 

De directe aanleiding voor deze kadernota is dat gemeenten door de decentralisaties binnen het sociaal 

domein sinds 2015 meer taken op het gebied van (doelgroepen)vervoer gekregen hebben. Met de Wmo 2015 

en de Jeugdwet hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Gelijktijdig met de uitbreiding 

van de gemeentelijke verantwoordelijkheden worden gemeenten de komende jaren geconfronteerd met 

teruglopende budgetten als gevolg van rijksbezuinigingen. 

Daarnaast heeft de provincie Gelderland haar visie op het openbaar vervoer aangepast, omdat zonder herijking 

het openbaar vervoer financieel onhoudbaar is. De provincie stelt zichzelf verantwoordelijk voor de 

belangrijkste OV-verbindingen tussen de stedelijke knooppunten in de provincie. Dit komt neer op de 

belangrijkste buslijnen en regionale spoorlijnen en wordt ook wel het 'kernnet' genoemd. Al het overige 

openbaar vervoer moet als aanvullend worden beschouwd en wordt overgelaten aan de vijf regio's in de 

provincie ('flexnet'). 

Provincie en gemeenten moeten door rijksbezuinigingen andere manieren vinden om te voorkomen dat 

inwoners van elke vorm van openbaar vervoer verstoken blijven. Gemeenten kunnen zogezegd niet alles 'bij 

het oude' laten. Financieel is dat door de opgelegde rijkskortingen (bezuinigingen) onmogelijk. De provincie is 

met de zeven gemeenten in de regio Achterhoek in gesprek om gezamenlijk invulling te geven aan 

basismobiliteit en de uitvoering van de OV-visie. 

2.3 W A A R O M BASISMOBILITEIT - W A T WILLEN WE BEREIKEN? 

Basismobiliteit is een bereikbaarheidsproject van de Uitvoeringsagenda 2020 van de Regio Achterhoek. Met 
het organiseren van Basismobiliteit per 2017 wordt beoogd dat alle inwoners van de Achterhoek zich 
zelfstandig en tegen een redelijk tarief kunnen verplaatsen. Het streven is te voorkomen dat met het 
verdwijnen van het reguliere vervoer uit de kernen dit voor grote groepen inwoners onmogelijk wordt. Daarom 
werken de Achterhoekse gemeenten continu aan het efficiënter inrichten van regionale vervoerstromen, 
maatwerkvervoer en aanvullend openbaar vervoer. 

2 .4 HOE IS DEZE KADERNOTA TOT STAND GEKOMEN? 

De kadernota Basismobiliteit is opgesteld door de regionale projectgroep Basismobiliteit. In deze projectgroep 

zijn de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. Het opstellen van de kadernota is een interactief proces 

geweest waarbij een groot aantal betrokken partijen benaderd is. Doel daarvan is een realistische en voor alle 

partijen begrijpelijke nota op te stellen en geen ambtelijke blauwdruk op te leggen. 
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Betrokken partijen zijn onder andere: 
• Ondernemers: diverse taxibedrijven binnen en buiten de regio en andere bedrijven binnen de 

vervoerbranche, zoals Arriva, Mobiel Gedeeld, RVC Nederland (callcenter), Flex Danmark; 

• Adviseurs: Forseti en Cissonius Groep; 

• Overheden: provincie Gelderland, andere Gelderse regio's, regio Midden Brabant, Beheerbureau Regiotaxi 

Gelderland; 

• Organisaties: Wmo-raden, Rocov; 

• Instellingen: Hameland, Elver, Sensire, Zozijn; 

• Reizigers: reizigerspanel Regiotaxi Achterhoek; 

• Bestuur: POHO Sociaal, POHO Mobiliteit, klankbordgroep raadsleden, informatiebijeenkomsten raadsleden. 

Informatie en ideeën van deze partijen zijn meegenomen bij het opstellen van deze nota. Ook bij de verdere 

uitwerking van het project Basismobiliteit, zal een beroep gedaan worden op de kennis en ervaring van deze 

partijen. 

SAMENGEVAT 

De Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkeiland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 
Winterswijk werken samen om invulling te geven aan Basismobiliteit. Basismobiliteit is een 
bereikbaarheidsproject van de Uitvoeringsagenda 2020 van de Regio Achterhoek. Bij het opstellen van de 
kadernota is een groot aantal betrokken partijen benaderd om zo een realistische en voor alle partijen 
begrijpelijke nota op te stellen. 

De aanleiding voor Basismobiliteit is: 
• De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van doelgroepenvervoer (leerlingen, 

jeugd-GGZ, Wmo (sociaal recreatief vervoer en vervoer naar dagbesteding); 

• De provincie legt de uitvoering van Regiotaxi vanaf 2017 terug bij de regio(gemeenten) en heeft hiervoor 
een samenwerkingsovereenkomst met de regio(gemeenten) gesloten; 

• De provincie wil ook enkele openbaar vervoertaken naar de regio(gemeenten) mandateren; 
• De budgetten voor de uitvoering van het vervoer staan onder druk. 

Met het organiseren van Basismobiliteit per 2017 wordt beoogd dat alle inwoners in de regio Achterhoek zich 
zelfstandig en tegen een redelijk tarief kunnen verplaatsen. 
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3 .1 LANDELIJK 

Trends en ontwikkelingen 

Per augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van kracht geworden. In 2015 is een daling van de instroom van 

nieuwe leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs zichtbaar. Daarnaast worden onderwijslocaties 

samengevoegd of verplaatst. Neveneffect van de afname van het aantal leerlingen is voor het 

leerlingenvervoer dat het combineren van ritten moeilijker wordt. Tevens neemt de gemiddelde reisafstand 

toe, door de grotere spreiding van de onderwijslocaties. 

De Participatiewet vervangt sinds 2015 onder andere de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Op grond hiervan 

is de gemeente verantwoordelijk voor begeleiding naar bij voorkeur 'gewoon' werk voor mensen met een 

arbeidsbeperking. De visie van veel gemeenten is dat mensen zo dichtbij mogelijk, in de eigen kern, moeten 

(kunnen) werken, in plaats van op een centrale plek ergens in de regio. Dit heeft een effect op het vervoer van 

en naar de huidige werklocaties van de sociale werkvoorziening. 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg in het kader van Wmo-begeleiding 

(dagbesteding). Veel gemeenten (ook in de Achterhoek) kopen deze zorg in, inclusief vervoer, voor een vast 

bedrag per dag per cliënt, ongeacht de reisafstand. Dit heeft geleid tot enerzijds een herverdeling van cliënten 

over de zorglocaties en anderzijds tot creatieve/innovatieve oplossingen voor het vervoer door de 

zorgaanbieders. 

Sinds 2012 is door de maatregel extramuralisering het aantal cliënten dat verblijft in een instelling op basis van 

een aantal zorgzwaartepakketten (ZZP) afgenomen. Deze cliënten moeten langer thuis blijven wonen en 

kunnen op basis van hun zorgbehoefte een indicatie krijgen voor onder andere begeleiding (dagbesteding). 

Door deze maatregel is het aantal intramurale plaatsen afgenomen en de vervoervraag voor begeleiding 

toegenomen. 

De budgetten voor zorg en vervoer staan voortdurend onder druk. De decentralisaties zijn gepaard gegaan met 
bezuinigingen. Gemeenten zijn daarom strenger geworden bij het afgeven van indicaties. De visie van de 
gemeenten is dat binnen de zorg steeds meer nadruk gelegd wordt op 'Eigen kracht'; een principe waarbij 
participatie, de zelfredzaamheid en wat mensen wél kunnen, centraal staan. Cliënten houden daarbij zelf zo 
veel mogelijk de regie in handen. Door uit te gaan van eigen kracht van mensen of mogelijkheden binnen hun 
netwerk blijkt een afname mogelijk van het Wmo- en leerlingenvervoer. 

Binnen het openbaar vervoer spelen diverse ontwikkelingen. Enerzijds dreigt een verdere verschraling van het 

openbaar vervoer in het landelijk gebied en de kleine kernen. Anderzijds is er de afgelopen jaren fors 

geïnvesteerd in toegankelijke haltes en in lagevloermaterieel en in voorzieningen voor slechtzienden. Tevens 

bestaan er hulpmiddelen en trainingen om leerlingen, ouderen of mensen met een beperking te leren reizen 

met het openbaar vervoer. Hierdoor is het openbaar vervoer een toegankelijker voorziening geworden voor 

mensen met een beperking. 

Voor vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking is er Valys. Het vervoer van Valys is 

nu door het ministerie van VWS gegund aan Transvision. De looptijd van het contract eindigt medio 2017. Het 

is nog onbekend hoe het ministerie vanaf 2017 met Valys wil omgaan. Mogelijk ligt hier vanaf dat moment ook 

een taak voor gemeenten. 

Onder andere door de inzet op eigen kracht ontstaan er op veel plaatsen lokale (vervoer)initiatieven door 

vrijwilligers. Deze initiatieven zijn een aanvulling op de bestaande vervoersystemen en kunnen in sommige 

gevallen het bestaande vervoer vervangen. 
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3.2 PROVINCIAAL 

De provincie heeft aangegeven dat zij de taken die zij nu voor de gemeenten uitvoeren op het gebied van 

Regiotaxi, wil teruggeven aan de gemeenten. De wijze waarop de regiogemeenten hiervoor gaan samenwerken 

met de provincie is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit. De samenwerkings

overeenkomst is opgenomen in bijlage 9. Deze overeenkomst is door de zeven deelnemende Achterhoekse 

gemeenten vastgesteld en is eerder dit jaar door de gemeente Bronckhorst namens de zeven gemeenten 

ondertekend. De hoofdpunten van de samenwerking zijn: 

• De provincie behoudt de verantwoordelijkheid en de regie over het kernnet van het openbaar vervoer. Het 

kernnet betreft de hoofdstromen van het openbaar vervoer; 

• De Achterhoekse gemeenten bundelen hun kracht op het gebied van doelgroepenvervoer en het 

aanvullende openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid en regie van het aanvullend openbaar vervoer en 

het doelgroepenvervoer liggen bij de Achterhoekse gemeenten. De provincie faciliteert voor het aanvullend 

openbaar vervoer met kennis en geld; 

• Het oprichten van een centrale voor het doelgroepenvervoer en het aanvullend openbaar vervoer in de 

regio Achterhoek. 

3.3 REGIONAAL 

De demografische ontwikkelingen in de Achterhoek hebben ook effect op het vervoer. Door de combinatie van 
bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening wordt voor de komende jaren een toename verwacht van het 
Wmo-vervoer en een afname van het leerlingenvervoer. 

Op 2 juli 2014 hebben de samenwerkende ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden de 

Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 bekrachtigd. Hierbij zijn werken, wonen en bereikbaarheid de leidende 

thema's voor een sterke en mooie Achterhoek. Binnen de opgave Bereikbaarheid is ook het organiseren van 

Basismobiliteit opgenomen. 

De zeven Achterhoekse gemeenten hebben in 2014 besloten om samen te werken aan Basismobiliteit. De 

gemeenten hebben besloten het systeem zo op te zetten dat ook andere gemeenten buiten onze regio kunnen 

aansluiten. 

Binnen onze regio wordt regionale samenwerking belangrijk gevonden. Wel wordt voortdurend kritisch 
gekeken naar de wijze waarop wordt samengewerkt. Regionale samenwerking moet duidelijk een meerwaarde 
bieden, efficiënt en effectief en lokaal geborgd zijn. Hierbij speelt de mate van invloed van het lokale bestuur 
op de samenwerking een grote rol. 

3 .4 LOKAAL 

Gemeenten staan voor forse taakstellingen, daarnaast is in de collegeprogramma's 2014 - 2018 in zes van de 

zeven gemeenten (uitgezonderd in Aalten) al rekening gehouden met de bundeling van vervoerstromen. In 

bijlage 3 is per gemeente aangegeven wat er in de coalitieprogramma's is opgenomen over Basismobiliteit. 

De organisatie van het (voormalig) WSW-vervoer zal aan verandering onderhevig zijn door een andere 

organisatie van de sociale werkvoorziening. Hierbij kan gedacht worden aan de ontmanteling van Hameland en 

het opheffen van Delta. 
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ANALYSE 

4 . 1 ONDERZOEK CISSONIUS GROEP 2013 

In november 2013 heeft de Cissonius Groep in opdracht van de Regio Achterhoek en de provincie Gelderland 

een onderzoek afgerond naar Basismobiliteit in de Achterhoek. Dit onderzoek is het vertrekpunt voor het 

verder uitwerken van de Basismobiliteit in de Achterhoek. 

De Cissonius Groep trekt op basis van de resultaten van het onderzoek de volgende conclusies: 

• Verdergaande samenwerking en bundeling van vervoer is wenselijk om het doelgroepenvervoer en de 

onderkant van het openbaar vervoer te integreren en het vervoer efficiënter te organiseren. 

• De verwachte toekomstige budgetten zijn onvoldoende om de kosten van het vraagafhankelijk 

openbaar vervoeren doelgroepenvervoer te dekken. Een volledige inzet van vier kansrijke 

oplossingsrichtingen zijn noodzakelijk om toekomstige exploitatietekorten te voorkomen. De kansrijke 

oplossingsrichtingen zijn: 

• Sturen op locatie van voorzieningen; 

• Inzetten op versterking van eigen kracht; 

• Bundeling en samenwerking; 

• Hervormen van onderkant OV. 

• Rekening houdend met de decentralisatie van het AWBZ-vervoer per 2015 en de mogelijke opheffing 

van projectbureau Regiotaxi zijn maatregelen nodig om een regionaal regiecentrum op te zetten en 

voorbereidingen te treffen voor de aanbesteding van het vervoer (in meerdere percelen) en een 

callcenter. Op basis van de looptijden van de huidige contracten is gefaseerde invoering van diverse 

vormen van doelgroepenvervoer wenselijk. Alles in één keer in uitvoering nemen levert naar 

verwachting te grote problemen op. 

• Door te sturen op locaties van voorzieningen (o.a. gemeentelijke faciliteiten, locaties dagbesteding en 

speciaal onderwijs) en het inzetten van versterken van eigen kracht worden lange dure ritten beperkt 

en de zelfredzaamheid van mensen bevorderd. Dit leidt tot een daling van de vraag naar 

doelgroepenvervoer. 

• De kwaliteit van het openbaar vervoer is van belang om het doelgroepenvervoer te beperken. Door 

bezuinigingen zal met name de onderkant van het openbaar vervoer worden getroffen. De provincie 

stelt voor de gemeenten een grotere rol hierin te laten spelen. Het ontwikkelen van nieuwe 

vervoerconcepten en het uitvoeren van pilots (zoals een servicelijn, dorpsauto, buurtbus etc.) en het 

stimuleren van vrijwilligersvervoer zijn hierbij kansrijk, mede gezien het feit dat mogelijk de 

verantwoordelijkheid en regie over de onderkant van het openbaar vervoer vanaf2020 naar de regio 

wordt gedecentraliseerd. 

4 .2 ACTUALISATIE ONDERZOEK CISSONIUS GROEP 2 0 1 5 

In juli 2015 heeft de Cissonius Groep de financiële paragraaf van het onderzoek uit 2013 geactualiseerd. Hierbij 

is gebruik gemaakt van cijfers uit 2014 en zijn ook de ontwikkelingen van de afgelopen jaren verwerkt. Tevens 

zijn de gegevens van gemeente Montferland uit de berekening gehaald, omdat Montferland voor 

Basismobiliteit aansluiting heeft gezocht bij de regio Arnhem. 

Samengevat zijn de conclusies: 

• Door reeds ingezet beleid (o.a. sturen op locatie, passend onderwijs en eigen kracht) heeft sinds 2013 een 

kostendaling plaatsgevonden. Deze zet door tot in 2016; 

• Door autonome ontwikkelingen (indexatie, bevolkingskrimp, vergrijzing, ontgroening) stijgen de 

vervoerkosten na 2016; 

• De totale vervoerkosten bedragen in 2016 € 9,8 min; 
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• Bij ongewijzigd beleid lopen deze op tot € 11,3 min in 2020; 

• Het beschikbaar budget in 2016 is € 9,5 min; er is een verwacht tekort van € 0,2 min in 2016; 

• Het budget in 2020 bedraagt € 7,9 min; er is dus bij ongewijzigd beleid een tekort van € 3,4 min in 2020; 

• Per scenario zijn verwachte besparingen in 2020 doorgerekend ten opzichte van het referentiescenario 

(niets doen) (zie ook figuur 2): 

1. Sturen op locatie van voorzieningen: € 215.000; 

2. Inzetten op versterking van eigen kracht: € 330.000; 

3. Bundeling en samenwerking: € 904.000; 

4. Hervormen van onderkant OV: € 1.685.000; 

• De effecten van de scenario's beïnvloeden elkaar en kunnen daarom niet opgeteld worden. Duidelijk is wel 

dat alle scenario's noodzakelijk zijn om toekomstige tekorten op het exploitatiesaldo te voorkomen. 

De rapportage van de Cissonius Groep is opgenomen in bijlage 4. 
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Figuur 2 Ontwikkeling verwachte vervoerkosten per scenario (bron: Cissonius Groep 2015) 

4.3 VERVOEROMVANG 

Om een beeld te geven van de omvang van het vervoer dat onderdeel uitmaakt van Basismobiliteit wordt in 

onderstaande tabellen een aantal kerncijfers gegeven. 

Tabel 1 Aantal gereisde Wmo-zones en wmo-ritten per jaar in de Regiotaxi in 2014 

land horst chem Gelre IJssel-
streek 

wijk 

Wmo zones 107.000 117.000 125.000 221.000 108.000 164.000 86.000 927.000 

Wmo ritten 30.000 30.000 33.000 69.000 29.000 47.000 31.000 275.000 

Tabel 2 Aantal gereisde OV-zones en OV-ritten per jaar in de Regiotaxi in 2014 

land horst chem Gelre IJssel-
streek 

wijk plaats 
onbekend 

OV zones 1.00C 2.80C 4.30C 7.80C 4.00C 3.20C 1.50C 27.00C 51.50C 

OV ritten 30C 800 80C 2.10C 1.000 700 50C 7.60C 13.700 
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Figuur 3 Gemiddeld aantal ingezette voertuigen Regiotaxi Achterhoek per uur in de periode november 2013 tot en met oktober 2014 

Tabel 3 Gemiddeld aantal leerlingen per jaar in het leerlingenvervoer in 2014 

Aalten Berkei Bronck- Doetin- Oost Oude Winters
land horst chem Gelre IJssel- wijk 

Leerlingen 91 183 178 211 124 240 92 1.119 

SAMENGEVAT 

Basismobiliteit heeft tot doel het doelgroepenvervoer en de onderkant van het openbaar vervoer te 
integreren en het vervoer efficiënter te organiseren; 
Om toekomstige exploitatietekorten te voorkomen, zetten de Achterhoekse gemeenten volledig in op vier 
kansrijke oplossingsrichtingen: 
• Sturen op vraag naar vervoer (locatie van voorzieningen, vrijwilligersvervoer en eigen kracht); 
• Sturen op aanbod van vervoer (maatwerk, bundeling stromen); 
• Sturen op inkoop en beheer (gezamenlijke regie, inkoop en beheer); 
• Hervormen van de onderkant van het openbaar vervoer (flexnet); 
Het project Basismobiliteit moet resulteren in een nieuw vervoersysteem dat op 1 januari 2017 operationeel 
is en dat continu blijft werken aan de kansrijke oplossingsrichtingen. 
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5 . 1 U ITGANGSPUNTEN 

Onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd bij de opzet voor de Basismobiliteit: 

• Gemeenten in de Achterhoek werken samen aan Basismobiliteit in de Achterhoek. 

• Vervoer is grensoverschrijdend. Door op regionale schaal samen te werken ontstaat er een goede mix 

tussen een efficiënte invulling en regionale verankering. 

• Een robuust (toekomstvast) vervoersysteem voor inwoners van de regio Achterhoek. Bij de huidige 

demografische ontwikkelingen (krimpende en vergrijzende bevolking) en ruimtelijke ontwikkelingen 

(verdwijnen voorzieningen uit kleine kernen) zijn goed bereikbare voorzieningen essentieel voor de 

leefbaarheid in de Achterhoek. 

• Het vervoersysteem voldoet aan de duurzaamheidseisen (milieutechnisch: gebruikte materialen, brandstof 

e.d.). 

• Beheersen van kosten en kwaliteit: mogelijkheid om te sturen in indicering en productformules/spelregels. 

• Bijsturen op kosten en kwaliteit is altijd mogelijk om het vervoersysteem betaalbaar en actueel te houden. 

• Het vervoersysteem moet kunnen "meebewegen" met ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Uitbreidingen, aanpassingen en optimalisaties zijn snel door te voeren. 

• Regionale verankering en dus regionale kennis is essentieel voor bewaking van de kwaliteit en de kosten. 

Gemeenten willen daar zelf grip op houden. 

• Het vervoersysteem draagt bij aan lokale werkgelegenheid en biedt alle kansen voor lokale (taxi)bedrijven. 

• Het regionale doelgroepenvervoersysteem is er vooral voor de inwoners die het echt nodig hebben en 

draagt bij aan de kanteling en het versterken van eigen kracht. 

• Het regionale vervoersysteem is aanvullend aan andere lokale vervoerinitiatieven. Bestaande of nieuwe 

(particuliere) vervoerinitiatieven worden waar mogelijk ingezet. 

5.2 DOELSTELLINGEN 

In deze paragraaf wordt aan de hand van een aantal doelstellingen voor Basismobiliteit aangegeven wanneer 

de gemeenten in de Achterhoek tevreden zijn over het behaalde (project)resultaat voor Basismobiliteit. Deze 

doelstellingen zijn bruikbaar bij de evaluatie van Basismobiliteit. 

EFFECTIVITEIT 

Basismobiliteit is geslaagd als de kosten van het vervoersysteem in de periode 2017-2019 niet méér toenemen 
dan de indexatie, uitgaande van een maximaal gelijkblijvende vervoervraag. In hoofdstuk 10 zijn de huidige 
kosten weergegeven. 

KLANTTEVREDENHEID 

Basismobiliteit is geslaagd als de klanttevredenheid minimaal op hetzelfde niveau ligt als in de huidige situatie. 
Voor de Regiotaxi worden regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken gehouden die een goede basis bieden 
voor een vergelijking in 2017 en 2018. 

EFFICIENCY 

Basismobiliteit is geslaagd als niet alleen de effectiviteit minimaal gelijk blijft (zie hierboven), maar als 
tegelijkertijd de efficiency toeneemt. Om dit inzichtelijk te maken, kunnen verschillende indicatoren worden 
gebruikt. Bijvoorbeeld de gemiddelde bezetting van de voertuigen, het aantal beladen kilometers per ingezet 
voertuiguur etc. 
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5.3 REGIONALE AANPAK 

Basismobiliteit wordt op regionale schaal opgepakt. Hierbij is bij de start van het project de insteek gekozen: 
'lokaal waar dat kan, regionaal waar dat beter is'. De organisatie van Basismobiliteit is daarom zo opgezet dat 
de beleidsmatige en bestuurlijke verantwoording bij de individuele gemeenten ligt. Voor de uitvoering is de 
regionale samenwerking gezocht. 

Voor de schaal van de samenwerking is gekeken naar een samenhangend vervoersysteem. Anders gezegd: 
welke verplaatsingen worden door de inwoners van de Achterhoek gemaakt met dit vervoersysteem. Hierbij 
moet men zich realiseren dat Regiotaxi-ritten maximaal vijf zones (ca. 15 km) lang mogen zijn. Voor langere 
ritten is men aangewezen op het landelijk opererende Valys. In figuur 4 zijn de belangrijkste verplaatsingen van 
Regiotaxi-Wmo weergegeven. Hieruit blijkt dat de meeste verplaatsingen binnen de regio Achterhoek 
plaatsvinden, met een paar uitschieters naar met name Zutphen, Lochem en Haaksbergen, (vlinder vaak vinden 
ook ritten plaatsen naar Hengelo (Ov), Enschede, Deventer, Dieren, Doesburg, Arnhem en Zevenaar (niet 
zichtbaar in de figuur). 
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Figuur 4 Regiotaxi - WMO, belangrijkste ritten/maand 

In figuur 5 zijn de verplaatsingen in het leerlingenvervoer weergegeven (m.u.v. Oude IJsselstreek). Hieruit blijkt 

dat de meeste verplaatsingen plaatsvinden binnen de Achterhoek, maar dat er ook een groot aantal 

verplaatsingen is naar scholen in Apeldoorn, Arnhem, Enschede en Zutphen. Dat zijn redelijk geconcentreerde 

vervoerstromen. Uit de ligging van Haaksbergen, tussen de Achterhoek en Enschede in, blijkt ook de 

meerwaarde voor die gemeente om in de huidige situatie voor het leerlingenvervoer aan te sluiten bij de 

Achterhoek. 
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Figuur 5 Leerlingenvervoer (reizigers per dag) 

Door het vervoer binnen het samenhangend regionaal vervoersysteem als één geheel te plannen en uit te 

voeren kan optimale efficiency worden behaald. Het materieel en personeel kan zo namelijk optimaal worden 

benut voor ritten in die regio. Hierdoor is de kans op het laten rijden van een lege bus zo klein mogelijk en kan 

de bezetting van de voertuigen zo hoog mogelijk zijn. 

Tevens kan door regionale samenwerking aanzienlijk worden bespaard op inkoop, aanbesteding, 

contractmanagement e.d. ten opzichte van een situatie waarbij iedere gemeente dat afzonderlijk doet. 

Het biedt ook kansen om buiten de regio te kijken. Daarom zijn er contacten met andere (Gelderse) regio's en 

zal met deze regio's worden samengewerkt waar dat voordelen biedt en niet vertragend of belemmerend 

werkt. Immers, het opzetten van het vervoersysteem heeft prioriteit. 

5 .4 STURINGSINSTRUMENTEN 

Basismobiliteit is de mogelijkheid voor inwoners zich zelfstandig en tegen een redelijk tarief te verplaatsen, dat 
wil zeggen: het aanvullende vervoeraanbod op plekken waar te weinig vraag is voor het exploiteren van een 
reguliere lijndienst of waar het bestaande vervoeraanbod niet passend is. Basismobiliteit vormt daarmee als 
het ware de onderkant van het openbaar vervoer (het 'flexnet'). 

Basismobiliteit leidt tot een aanvullend vervoersysteem op het openbaar vervoer in de Achterhoek voor 

iedereen die dat nodig heeft. Het vervoersysteem begint met Regiotaxi en het huidige Leerlingenvervoer. Ook 

wordt als eerste stap een centrale opgezet voor ritboekingen en informatieverstrekking over (openbaar) 

vervoer. 

Het vervoersysteem is zo opgezet dat andere vormen van (doelgroepen)vervoer waarvoor de gemeenten 

opdrachtgever zijn, geïntegreerd kunnen worden. 
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De gemeente kan bepalen of een reiziger recht heeft op een gereduceerd vervoertarief. Namens de 

samenwerkende gemeenten, streeft het Team Opdrachtgeving continu naar optimalisatie van het 

vervoersysteem door: 

• Sturen op vraag naar vervoer (locatie van voorzieningen en eigen kracht, zie verder hoofdstuk 6) 

• Sturen op aanbod van vervoer (maatwerk, bundeling stromen, zie verder hoofdstuk 7) 

• Sturen op inkoop en beheer (gezamenlijke regie, inkoop en beheer, zie verder hoofdstuk 8) 

• Hervormen van de onderkant van het openbaar vervoer (flexnet, zie verder hoofdstuk 9) 

BK 

Orga 

reg 

Sturen op inkoop en 
beheer: 

Organisat ie en gezamenl i jke 

regie, inkoop en beheer 

Sturen op vraag: 
Terugbrengen v o l u m e 

Bundel ing en ef f ic ient 

maa twerk 

Sturen op aanbod: 
Bundel ing en e f f ic ien t 

Figuur 6 Sturingsinstrumenten Basismobiliteit 
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6 . 1 INZETTEN OP LOCATIE V A N VOORZIENINGEN 

De Cissonius groep concludeert in haar rapport (november 2013) dat door te sturen op locaties van 

voorzieningen (o.a. gemeentelijke faciliteiten, locaties dagbesteding en speciaal onderwijs) en door het 

versterken van eigen kracht lange dure ritten beperkt kunnen worden. Dit leidt tot een daling van de vraag 

naar doelgroepenvervoer. In het rapport zijn kansrijke oplossingsrichtingen aangegeven: 

• (gemeentelijke) faciliteiten beter benutten: meer wijkgericht werken en gemeentelijke faciliteiten 

benutten voor het bieden van zorg en voorzieningen in de eigen kern/gemeente; 

• de dagbesteding dichterbij organiseren: door analyse van zorgaanbod en zorgdoelgroepen kan 

gekeken worden of dagbesteding dichter in de buurt gecreëerd kan worden; 

• de afstand tussen woning en passend onderwijs verkleinen, bijvoorbeeld door in één gebouw 

meerdere vormen van speciaal onderwijs aan te bieden. 

Bovengenoemde kansrijke oplossingen hebben in algemene zin gevolgen voor het personeel van de 

betreffende instanties (evt. andere werktijden), de betrokken familieleden, de hulpverleners thuis (bijv. eerder 

vertrek van kinderen naar school heeft invloed op werktijden ouders). 

Beoogd effect van het "sturen op locatie voorzieningen" op de mobiliteit: 

• het terugdringen van de verplaatsingsbehoefte betekent minder kilometers en dus minder kosten; 

• de kwaliteit verbeteren, kortere snellere ritten, minder kosten; 

• efficiënter werken, bundelen vervoer, minder kosten. 

6.2 INZETTEN OP VERSTERKEN EIGEN KRACHT 

Gemeenten verwachten van hun inwoners meer eigen kracht. Dit betekent dat inwoners en hun leefomgeving 

(familie, buren en professionele verzorgers) in de basis zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van hun 

problemen. Daarbij is de gemeente het aanspreekpunt. Inwoners en inwonersgroepen zijn dus de basisspelers 

in dit werkveld. De consulenten (sociale wijkteams) denken aan de keukentafel mee met de inwoner. Als de 

inwoner zelf geen oplossingen heeft, dan wordt geregeld wat nodig is. Om daarin te voorzien, moet de vraag 

helder zijn. Als de vraag niet helder is, dan moet die dat worden gemaakt met en door de inwoners zelf. Niet 

door ambtenaren of vakspecialisten; hooguit met hulp van. Daarom kan geen lijst met professionele acties 

vanuit de branche of overheid gepresenteerd worden, maar wel een aanzet voor een denkrichting en 

grondhouding: 

• De meeste inwoners kunnen heel lang hun eigen zaken zelf regelen; 

• Veel inwoners willen zich vrijwillig inzetten voor anderen; 

• Een kleine groep inwoners heeft meer steun nodig dan de omgeving kan leveren. 

Daar waar de eigen kracht steun nodig heeft, zijn de gemeenten in beeld. Zij pakken op regionale schaal samen 

op wat op lokale schaal niet efficiënt is. Vervoer van, voor en door inwoners dat zelfstandig plaatsvindt, 

gebeurt buiten het zicht van de gemeente. Dat kan, mag en zal in de toekomst zo blijven. 
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6.3 M A A T W E R K VERBREDEN 

Het sturen op de vraag naar vervoer vraagt veel maatwerk en innovatieve oplossingen. Voorbeelden van 

maatwerk zijn bijvoorbeeld: 

• het verstrekken van een aangepaste (rolstoel)fiets waardoor ouders hun kind zelf naar school kunnen 

brengen; 

• afspraken met organisatoren van lokale activiteiten maken over begin- en eindtijden, waardoor het vervoer 

beter gepland kan worden; 

• afstemmen van vervoer van en naar een zorglocatie, zodat minder voertuigen nodig zijn. 

Het leveren van maatwerk vraagt ook om een flexibel (vervoer)systeem. Hierbij valt veel te leren van 

ervaringen binnen en buiten de regio. Om deze kennis toegankelijk te maken, wordt gewerkt aan een opzet 

waarbij ervaringen gedeeld kunnen worden en succesvolle projecten ook elders toegepast kunnen worden. 

SAMENGEVAT 

Door kritisch te kijken naar de locatie van voorzieningen en in te zetten op het versterken van eigen kracht 
kan de vraag naar doelgroepenvervoer afnemen. Dit vraagt veel maatwerk en innovatieve oplossingen. 
Hierbij valt veel te leren van ervaringen binnen en buiten onze regio. Om deze kennis toegankelijk te maken, 
wordt gewerkt aan een opzet waarbij ervaringen gedeeld kunnen worden. Op deze manier kunnen 
succesvolle projecten ook elders worden toegepast. 
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De gemeenten zijn opdrachtgever voor en/of financier van verschillende vormen van personenvervoer. Door 

afstemming en integratie van verschillende vormen van vervoer kan het vervoerproces efficiënter uitgevoerd 

worden. Voor een optimale afstemming en integratie is het noodzakelijk dat vervoervragen op één centraal 

punt binnenkomen en dus niet zoals nu voor elke vervoerstroom apart. 
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Figuur 7 Vervoervragen komen op één centraal punt binnen (bron: Forseti) 

Om de continuïteit en kwaliteit van het vervoer te kunnen blijven waarborgen, moet het integreren van de 
verschillende ven/oervormen zorgvuldig worden uitgevoerd. Een geleidelijke uitbreiding van het systeem ligt 
daarom voor de hand. Voor verschillende vormen van vervoer zijn contracten afgesloten. Elk contract met een 
eigen looptijd en voorwaarden. Om geen onnodige kosten te maken, wordt steeds gezocht naar een 'natuurlijk' 
moment voor integratie van elke vorm van vervoer in het systeem. 

SAMENVATTING STUREN OP AANBOD: 

• Basismobiliteit leidt tot een (nieuw) aanvullend vervoersysteem op het openbaar vervoer in de 
Achterhoek voor iedereen die dat nodig heeft; 

• Het vervoersysteem moet op 1 januari 2017 klaar zijn voor integratie van alle vormen van vervoer. Op dat 
moment nemen de gemeenten het vervoer van Regiotaxi Gelderland over. Vanaf augustus 2017 wordt 
het leerlingenvervoer geïntegreerd. Andere vormen van vervoer worden op natuurlijke momenten 
geïntegreerd, bijvoorbeeld als contracten aflopen. 

BESLISPUNTEN STUREN OP AANBOD: 

• Om te kunnen sturen op het vervoeraanbod en op de inkoop en het beheer van vervoer worden zoveel 
mogelijk ven/oervormen in één systeem geïntegreerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle vragen naar 
vervoer op één punt binnen komen. 
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Voor inkoop, beheer en planning van vervoer wordt een nieuw vervoersysteem opgezet. Het vervoersysteem 

begint met Regiotaxi en het Leerlingenvervoer en een centrale voor de aansturing van dit vervoer en 

informatieverstrekking over (openbaar) vervoer. Het vervoersysteem is zo opgezet dat andere vormen van 

(taxi)vervoer, geïntegreerd kunnen worden. 

8 . 1 PROCESMODEL 

De operationele uitvoering van het vervoer bestaat feitelijk uit 3 onderdelen: 

• Ritaanvraag: aanvraag via callcenter of internet en toetsing ritaanvraag aan regulier openbaar vervoer of 
overige particuliere initiatieven; 

• Planning: via ICT systemen, software algoritmes en vervoerplanners; 

• Uitvoering: feitelijk rijden van de rit. 

De onderdelen kunnen apart of gezamenlijk worden georganiseerd. In figuur 8 zijn de 3 hoofdmodellen voor de 

organisatie van het vervoersysteem weergegeven: 

I. All-in 
1 contract: 
All-in 
(traditioneel) 

Ritaanname 
en OV-advies 

Planning 

Uitvoerinf 

II. Call-center 
2 contracten: 
- Ritaanname 
- Planning + Uitvoering 

III. Vervoercentrale 
2 contracten: 
- Ritaanname + Planning 
- Uitvoering 

Ritaanname 
en OV-advies 

Ritaanname 
en OV-advies 

Planning Planning 

Uitvoering Uitvoering 

Figuur 8 Vergelijking procesmodellen (bron: Forseti) 

Bij het All-inmodel is er sprake van één contract voor ritaanname, planning en uitvoering. Het 
leerlingenvervoer is momenteel op deze wijze georganiseerd. Het is mogelijk het totale vervoergebied in delen 
aan te besteden. Voor het leerlingenvervoer zijn er nu ook twee contracten elk voor één deel van de 
Achterhoek. 

Voordelen van dit model zijn: 

• de werkwijze is bekend en overzichtelijk; 

• de opdrachtgever wordt geheel ontzorgd en doet zaken met één partij. 

Nadelen zijn: 

• het toevoegen van extra vervoervormen tijdens de contractperiode is niet goed mogelijk; 

• het verstrekken van vervoeradviezen zal niet onpartijdig gebeuren; 

• slechts een beperkt aantal grote bedrijven kan op dit (omvangrijke) contract inschrijven en lokale 

bedrijven kunnen mogelijk slechts als onderaannemer aan het werk; 

• de opdrachtnemer heeft een relatief grote invloed op de opdrachtgever omdat de opdrachtgever 

afhankelijk is van de uitvoering van het vervoer door die opdrachtnemer; 
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• de bij de aanbesteding gedefinieerde systeemkenmerken kunnen tussentijds nauwelijks worden 
aangepast. 

Bij het call-centermodel is er sprake van twee contracten; één voor het call-center dat de ritaanname verzorgt 

en één voor de planning en uitvoering. Regiotaxi Gelderland werkt op deze manier. Hierbij is er één call-center 

en zijn meerdere vervoerders gecontracteerd (regionaal afgebakend). 

Voordelen van dit model zijn: 

• ritten kunnen op één plek aangevraagd worden voor het hele gebied; 

• er kan een onpartijdig advies worden gegeven voor andere vormen van vervoer (OV of 
vrijwilligerssystemen); 

Nadelen zijn: 

• de planning vindt per vervoerder plaats, waardoor geen optimale overall-planning kan worden 

gemaakt; 

• doordat de ritten voor leerlingenvervoer en dagbesteding een vast patroon kennen, voegt het 

losknippen van de ritaanname niet veel toe voor de efficiency van dit vervoer ten opzichte van het All-

inmodel; 

• de bij de aanbesteding gedefinieerde systeemkenmerken kunnen tussentijds nauwelijks worden 

aangepast. 

Het vervoercentralemodel kent ook twee contracten; één voor call-center en planning en één voor vervoer. 
Hierdoor is de totale regie niet meer gebonden aan een vervoerder. De Vervoercentrale plant de ritten en 
draagt de uitvoering op aan de gecontracteerde vervoerders. In Denemarken en Zweden werken veel regio's 
volgens dit model. Dit model wordt in Nederland toegepast in Zeeland en Flevoland. Zuid Limburg en regio 
Stedendriehoek hebben besloten ook op deze wijze te gaan werken 
Voordelen van dit model zijn, naast de voordelen van het call-centermodel: 

• doordat alle vervoervragen op één punt binnenkomen en integraal worden gepland, kan het vervoer 
efficiënt worden uitgevoerd; 

• meerdere (grotere en kleinere) vervoerders kunnen worden gecontracteerd; 

• goed inzicht in de mogelijkheden de efficiency van het vervoer te verhogen en de winst hiervan ook 

ten gunste te laten komen van de opdrachtgever (gemeenten). 

Nadelen zijn: 

• het model is vrij nieuw voor Nederland en kent daardoor nog onzekerheden. 

BESLISPUNTEN PROCESMODEL: 

• De regio Achterhoek kiest voor de Vervoercentrale als uitgangspunt voor het proces, omdat: 
• dit model het beste aansluit bij de wens verschillende vormen van doelgroepenvervoer en openbaar 

vervoer integraal te plannen en hierdoor efficiënter uit te voeren; 
• dit model de meeste kansen biedt voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en lokale ondernemers; 
• door binnen dit model te kiezen voor de mogelijkheid voor meerdere vervoerders, de risico's worden 

gespreid; 
• het in dit model mogelijk is tussentijds bij te sturen door uitgangspunten en systeemkenmerken aan te 

passen. 
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8.2 ORGANISATIEOPZET 

Binnen de organisatie van het vervoersysteem kunnen verschillende onderdelen worden onderscheiden. In 

figuur 9 zijn deze onderdelen, gepositioneerd ten opzichte van elkaar, weergegeven. In de volgende paragrafen 

worden de taken en organisatiewijzen van de verschillende onderdelen nader uitgewerkt. 

Aalten 
(strategisch beleid 

enindicering) 

Bronckhorst 
(strategisch beleid 

enindicering) 

Oost-Gelre 
(strategisch beleid 

enindicering) 

Winterswijk 
(strategisch beleid 

enindicering) 

Berkelland 
(strategisch beleid 

enindicering) 

Doetinchem 
(strategisch beleid 

en indicering) 

Provi nci e Ge I d er land 
(opdrachtgever 

openbaarvervoer) 

Concessiehouder 
openbaarvervoer 

(Arriva) 
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Figuur 9 Organisatieopzet Basismobiliteit in de regio Achterhoek 

Oude Usselstreek 
(strategisch beleid 

enindicering) 

vervoerders 

8 . 2 . 1 GEMEENTEN 

TAKEN 

Met betrekking tot Basismobiliteit heeft elke gemeente de volgende 

(autonome) taken: 

• Beleidsontwikkeling (inclusief vaststellen tarieven reiziger); 

• Indicatie, toekennen mobiliteitsprofiel; 

• Afhandeling bezwaren indicering; 

• Financiering. 

ORGANISATIE 

De taken van de gemeenten liggen nu ook bij de gemeenten en worden met name binnen het Sociaal Domein 

uitgevoerd. 
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De afzonderlijke gemeenteraden stellen voor hun gemeente de betreffende verordeningen voor het vervoer 
vast. Hierbij wordt gestreefd naar harmonisatie van verordeningen binnen de regio waar dat gewenst en 
mogelijk is. De colleges kunnen hiervoor, gevoed door het Team Opdrachtgeving, gevraagd en ongevraagd 
adviezen geven aan de gemeenteraden. De gemeenteraden beslissen op basis van een uitgewerkt voorstel over 
verdere harmonisatie. Uitgangspunt is dat datgene wat nu al geharmoniseerd is, behouden wordt. De 
afzonderlijke gemeenteraden stellen ook de budgetten vast voor de verschillende vormen van vervoer. 

SAMENVATTING GEMEENTEN: 

• De gemeenten zijn verantwoordelijk voor: 
• Beleidsontwikkeling (inclusief vaststellen tarieven reiziger); 
• Indicatie, toekennen mobiliteitsprofiel; 
• Afhandeling bezwaren indicering; 
• Financiering. 

BESLISPUNTEN GEMEENTEN: 

Elke gemeenteraad afzonderlijk bepaalt wie onder welke voorwaarden toegang heeft tot het systeem 
(indicering en tariefstelling en blijft verantwoordelijk voor het beleid (vervoer en indicatie) en de 
financiering, waarbij de gemeenteraden streven naar harmonisatie waar gewenst en mogelijk; 
De systeemkenmerken van het vervoer (aanmeldtijd, omrijfactor, stiptheid e.d.) worden/blijven voor alle 
gemeenten gelijk. 

i . . . . . ; . . r i 

8 .2 .2 PROVINCIE GELDERLAND 

De rol van de provincie Gelderland met betrekking tot Basismobiliteit is dat 
de provincie concessieverlener/opdrachtgever is voor het openbaar vervoer 
binnen de provincie. In de Achterhoek is Arriva de concessiehouder voor 
het openbaar vervoer. Dat betekent dat Arriva in de Achterhoek in 
principe het alleenrecht heeft op rijden van openbaar vervoer (zie verder 
in paragraaf 8.2.5). 

De provincie heeft in de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met 
de zeven Achterhoekse gemeenten afspraken gemaakt over het uitvoeren 
van openbaarvervoertaken door de regiogemeenten. Tevens is in deze 

overeenkomst vastgelegd dat de provincie en regio samenwerken binnen een Ontwikkelteam (zie paragraaf 0). 
De provincie levert ook een financiële bijdrage in het systeem voor het sociaal recreatieve vervoer, het beheer 
en de OV-functie. 

SAMENVATTING PROVINCIE: 

• De rol van de provincie Gelderland met betrekking tot Basismobiliteit is dat de provincie opdrachtgever is 
voor het openbaar vervoer in de Achterhoek en een financiële bijdrage levert aan Basismobiliteit in de 
Achterhoek. 
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8.2 .3 T E A M OPDRACHTGEVING 

Het Team Opdrachtgeving is een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van 

de zeven Achterhoekse gemeenten. Namens die gemeenten is het 

opdrachtgever voor Basismobiliteit en contractpartner voor de uitvoering 

van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie. 

Het Team Opdrachtgeving streeft continu naar optimalisatie van het 

vervoersysteem. Om het vervoersysteem te optimaliseren kan het Team 

Opdrachtgeving daarnaast gevraagd en ongevraagd advies geven aan 

gemeentebesturen, de provincie, maatschappelijke organisaties en 

(vervoer)bedrijven. 

TAKEN 

• Opdrachtgeverschap 

o Realisatie van de Vervoercentrale; 
o Inkoop en aanbesteding van het vervoer; 
o Contractbeheer en budget bewaking Vervoercentrale en vervoer; 
o Uitvoerder samenwerkingsovereenkomst provincie. 

• Tactische regie 

o Opstellen klachtenprocedure en -reglement; 

o Klachtaanname en toezicht op afhandeling door verantwoordelijke partij; 

o Eigenaar van de productformule/telefoonnummer/website; 

o Ontwikkeling productformule/ontwikkelfunctie; 

o Advisering aan gemeenten en provincie; 

o Facturering naar gemeenten; 

o Contacten met vertegenwoordiging van reizigers. 

O M V A N G 

Op basis van het bovenstaande takenpakket is een inschatting gemaakt van de formatie van het Team 
Opdrachtgeving in de aanloopfase (2015 en 2016) en in de uitvoeringsfase (2017 en verder). In de aanloopfase 
zal het Team Opdrachtgeving de volgende taken vervullen: 

• Realisatie Vervoercentrale (eind 2015/begin 2016); 

• Inkoop, aanbesteding en implementatie vervoer ( le helft 2016); 
• Opstellen klachtenprocedure en -reglement; 

• Ontwikkeling productformule; 
• Advisering aan gemeenten en provincie; 
• Opzetten en onderhouden van contacten met vertegenwoordiging van reizigers; 

• Communicatie over het nieuwe vervoersysteem. 

De formatie voor het Team Opdrachtgeving in de aanloopfase en uitvoeringsfase is opgenomen in tabel 4. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat het in de uitvoeringsfase gaat om een gemiddelde formatie. Specialisten 

(inkoop, juridisch, communicatie, P&C) kunnen worden ingeschakeld wanneer dat nodig is. Concreet gaat het 

dus om 3 tot 5 (part-time) medewerkers, waar nodig aangevuld met specialisten. 

6 = 3 
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Tabel 4 Formatie Team Opdrachtgeving 

2 0 1 6 

2017 en verder 

Teamleider 0,5 1,0 0,5 

Vervoer/ontwikkeling 0,5 0,5 0,75 

Contractbeheer (inkoop/juridisch) 0,5 0,5 0,25 

Communicatie 0,5 

Financiën en P&C 0,5 

Admin./Secr. ondersteuning 0,5 1,5 

Totaal 1.5 3,0 3,5 

JURIDISCHE VORM 

Voor de rechtsvorm van het Team Opdrachtgeving is gekeken naar rechtsvormen die passen bij een 

gemeentelijke samenwerking: 

• Openbaar lichaam, zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

• Als extra taak binnen het bestaande openbaar lichaam Regio Achterhoek 

• Bedrijfsvoeringsorganisatie, zoals sinds 1 januari 2015 opgenomen in de Wgr 

• Als taak binnen een gemeente 1 op basis van een gemeenschappelijke regeling (publiekrecht) 

• Als taak binnen een gemeente 1 op basis van een dienstverleningsovereenkomst (privaatrecht) 

• Overheidsbedrijf (BV/NV) 

In de bijlage 6 zijn de belangrijkste relevante kenmerken van deze rechtsvormen aangegeven. In bijlage 7 is een 

tabel opgenomen waarin de rechtsvormen op relevante aspecten met elkaar worden vergeleken. In tabel 5 is 

een samenvatting gegeven van die vergelijking. Hierbij geeft de kleur de mate van geschiktheid weer. Er is geen 

weging van de verschillende aspecten mogelijk, omdat deze aspecten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. 

Tabel 5 Samenvatting vergelijking rechtsvormen Team Opdrachtgeving 

baar Extra t 
lichaam (Wgr) Regio ingsorganisa bedrijf gemeente 

tie (Wgr light (BV/NV) Achterhoek 

Eenvoud oprichting 

Invloed gemeenten 

Bestuurlijke druk 

Past bij werkzaamheden 

Efficiency/kosten 

Op basis van de vergelijking van de voor- en nadelen kan geconcludeerd worden dat oprichting van een 

openbaar lichaam, zoals bedoeld in de Wgr, een te zware organisatievorm is voor het Team Opdrachtgeving. 

Dat geldt ook voor de bestaande Regio Achterhoek. Oprichten van een overheidsbedrijf is voor dit doel relatief 

complex. Daarnaast is een privaatrechtelijke organisatie niet de meest geëigende vorm voor de uitvoering van 

deze publieke taken. Aangezien het Team Opdrachtgeving voor alle gemeenten nieuwe taken omvat en een vrij 

1 Deze vorm wordt ook wel aangeduid als 'centrumgemeente'. De taken van het Team Opdrachtgeving kunnen bij één van 
de deelnemende gemeenten worden ondergebracht. De gemeenten bepalen onderling bij welke gemeente de taken het 
beste kunnen worden ondergebracht. 
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directe aansturing vanuit alle gemeenten gewenst is, ligt het onderbrengen van de taken bij één gemeente of 

in een bedrijfsvoeringsorganisatie, zoals bedoeld in de nieuwe Wgr voor de hand. Gezien de relatief geringe 

omvang van het Team Opdrachtgeving (in fte en takenjwordt voorgesteld hiervoor geen nieuwe entiteit op te 

richten, maar deze taken onder te brengen bij één van de deelnemende gemeenten. 

Het Directeurennetwerk Achterhoek (DNA) is gevraagd een voorstel te doen voor de gemeente waar het Team 

Opdrachtgeving ondergebracht kan worden. Deze gemeente is - ondersteund door het huidige projectteam 

Basismobiliteit - verantwoordelijk voor het opstellen van de samenwerkingsovereenkomsten met de 

afzonderlijke gemeenten en voor het opzetten, bemensen en faciliteren van het Team Opdrachtgeving. (N.B. 

Het team kent dus geen eigen ondersteunende taken (personeel, administratie e.d.). Medewerkers van het 

Team Opdrachtgeving kunnen vanuit andere gemeenten gedetacheerd worden, zodat de regio-brede betrok

kenheid kan worden geborgd en gebruik gemaakt kan worden van lokale specialismen. Aansturing van het 

Team Opdrachtgeving vindt plaats door de gemeentesecretaris en/of afdelingshoofd van de betreffende 

gemeente. 

Voor de bestuurlijke afstemming kunnen de Achterhoekse portefeuillehouders mobiliteit voorstellen inbrengen 

tijdens het POHO Mobiliteit. De daadwerkelijke besluitvorming vindt plaats in de afzonderlijke colleges van 

B&W, omdat het Team Opdrachtgeving uitvoering geeft aan beleid dat door de gemeenteraden is vastgesteld. 

SAMENVATTING TEAM OPDRACHTGEVING: 

• Het Team Opdrachtgeving is verantwoordelijk voor: 
• het opdrachtgeverschap voor Vervoercentrale en vervoer; 
• de samenwerkingsovereenkomst met de provincie; 
• de tactische regie op het vervoer. 

• Het Team Opdrachtgeving streeft continu naar optimalisatie van het vervoersysteem en geeft gevraagd 
en ongevraagd advies aan gemeentebesturen, provincie, maatschappelijke organisaties en 
(vervoer)bedrijven om het vervoersysteem te optimaliseren. 

BESLISPUNTEN TEAM OPDRACHTGEVING: 

• Het Team Opdrachtgeving is namens de zeven Achterhoekse gemeenten opdrachtgever voor 
Basismobiliteit en contractpartner voorde uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met de 
provincie. 

• Het Team Opdrachtgeving wordt ondergebracht bij één uitvoerende gemeente. Deze gemeente zorgt op 
korte termijn voor de samenwerkingsovereenkomsten met de afzonderlijke gemeenten. Deze gemeente is 
verantwoordelijk voor het opzetten, bemensen en faciliteren van het Team Opdrachtgeving. 
Medewerkers van het Team Opdrachtgeving kunnen vanuit andere gemeenten gedetacheerd worden, om 
de regio-brede betrokkenheid te borgen en gebruik te maken van specialismen. 

• Alle gemeenten mandateren de opdrachtgeverstaken voor Basismobiliteit aan de uitvoerende gemeente. 
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8 .2 .4 O N T W I K K E L T E A M 

Het ontwikkelteam is een ambtelijke werkgroep van de provincie en het 

Team Opdrachtgeving. Ook andere organisaties kunnen deelnemen aan het 

Ontwikkelteam, zoals vervoerbedrijven en vertegenwoordigers van reizigers 

of instellingen. Het ontwikkelteam adviseert gemeenten en provincie over 

ontwikkelingen rond openbaar vervoer en Basismobiliteit. Het gaat hierbij 

om de afstemming tussen openbaar vervoer en het Achterhoekse vervoer

systeem, alternatieve vormen van vervoer (ook voor bestaande vormen van 

vervoer), aanpassing van systeemkenmerken. Via het Team Opdrachtgeving 

wordt ook de Vervoercentrale actief betrokken bij het Ontwikkelteam. 

SAMENVATTING ONTWIKKELTEAM: 

• De gemeenten en de provincie werken samen binnen een Ontwikkelteam. Het ontwikkelteam adviseert 
gemeenten en provincie over ontwikkelingen rond openbaar vervoer en Basismobiliteit. 

8.2 .5 CONCESSIEHOUDER OPENBAAR VERVOER 

In het Nederlandse openbaar vervoer wordt gewerkt met concessies. Een 

concessie voor het openbaar vervoer is het unieke recht om in een bepaald 

gebied het openbaar vervoer uit te voeren. Het openbaar vervoer in de 

Achterhoek maakt onderdeel uit van de concessie Achterhoek-

Rivierenland. Deze is na aanbesteding door de provincie gegund aan 

Arriva. Deze concessie omvat zowel het trein- als het busvervoer en 

heeft een looptijd van 12 december 2010 tot 11 december 2020. De 

concessie kan verlengd worden tot december 2025. Belangrijk element in 

de concessie is dat het opbrengstrisico bij de concessiehouder l igt. Dit 

betekent dat de reizigersopbrengsten naar de concessiehouder toevloeien. De concessiehouder wordt zo 

geprikkeld om het aanbod zo goed mogelijk op de behoeften/wensen van (potentiële) reizigers af te stemmen 

om zo meer betalende reizigers te trekken. 

Het openbaar vervoer en Basismobiliteit werken als twee communicerende vaten: 

• Basismobiliteit is een goede aanvulling op het OV (feeder, opvullen witte vlekken); 

• het openbaar vervoer kan in een aantal gevallen het (dure) taxivervoer vervangen; één van de doelen van 

Basismobiliteit (versterken eigen kracht, beïnvloeden van de vraag naar vervoer). 

Het is daarom belangrijk dat ontwikkeling van beide vervoersystemen op elkaar afgestemd is. De gemeenten 
en de concessiehouder openbaar vervoer hebben dus beide belang bij: 

• het stimuleren van OV-gebruik boven bijvoorbeeld Regiotaxi en leerlingenvervoer per taxi; 

• het in samenhang ontwikkelen van het openbaar vervoer en Basismobiliteit. 

Arriva wil zich richten op een netwerk van flexibele vervoerconcepten en vrijwilligersinitiatieven die de vraag 

bedienen en op maat gesneden zijn naar de wens van de reiziger. In het flexnet kan integratie plaatsvinden met 

het vraagafhankelijk doelgroepenvervoer en het OV-vangnet van de huidige Regiotaxi. De gemeenten en Arriva 

zien daarom meerwaarde in een gezamenlijke Vervoercentrale, zodat een optimaal samenspel kan ontstaan 

tussen openbaar vervoer en Basismobiliteit. 

Om dit te bereiken, willen het Team Opdrachtgeving en de concessiehouder openbaar vervoer gezamenlijk 

opdrachtgever zijn van de Vervoercentrale. Het Team Opdrachtgeving is opdrachtgever van het vervoer in het 

kader van Basismobiliteit. Door deze constructie kan de concessiehouder geen rol hebben in de uitvoering van 
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de Vervoercentrale of het vervoer van Basismobiliteit. De rol/taak van de concessiehouder in relatie tot de 
Vervoercentrale kan bij een eventuele wijziging van de concessiehouder over gaan naar de nieuwe 
concessiehouder. 

SAMENVATTING CONCESSIEHOUDER OPENBAAR VERVOER: 

• Arriva voert als concessiehouder het openbaar vervoer in de Achterhoek uit. De concessie loopt tot 11 
december 2020. 

• Openbaar vervoer en Basismobiliteit werken als twee communicerende vaten. 

BESLISPUNTEN SAMENWERKING MET CONCESSIEHOUDER OPENBAAR VERVOER: 

• De gemeenten zien meerwaarde in een gezamenlijke Vervoercentrale met de concessiehouder openbaar 
vervoer, zodat een optimaal samenspel kan ontstaan tussen Basismobiliteit en openbaar vervoer. 
Daarom treden het Team Opdrachtgeving en de concessiehouder openbaar vervoer gezamenlijk op als 
opdrachtgever van de Vervoercentrale, voor zowel Basismobiliteit als openbaar vervoer. 

8 .2 .6 VERVOERCENTRALE 

TAKEN 

Operationele regie: 
• Aanvraag/boeking ritten: 

o Administratie reizigersgegevens; 

o Verzorgen vervoerpassen; 

o Aanname ritaanvragen; 

o Verstrekken vervoeradvies; 

o Ritboeking, terugkoppeling naar reiziger, vastleggen in systeem; 

o Informatieverstrekking. 

• Ritplanning 

o Boeken van ingeschatte benodigde vervoercapaciteit; 

o Inzicht in beschikbaarheid voertuigen; 

o Planning ritten (structureel en vraagafhankelijk); 

o Informatie naar reizigers (zo nodig); 

o Beheer en ontwikkeling planningssoftware. 

• Rittoedeling 

o Toedelen van ritten aan voertuigen; 

o Inzicht in status en locatie voertuigen. 

• Uitvoering 

o Afhandeling transactie reiskosten (machtiging, chipkaart); 

o Informatie naar reizigers (terugbelservice, afwijkingen); 

o Controle uitvoering vervoer. 

• Financieel-/administratieve afhandeling 

o Factuurafhandeling uitvoeringskosten; 

o Verdeling kosten over gemeenten/soort vervoer; 

o Rapportage. 
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Overige taken: 
• Communicatie met reizigers en informatieverstrekking; 

• Klachtafhandeling; 

• Monitoring kwaliteit en klanttevredenheid; 

• Data-analyse; 

• Proactieve advisering aan het Team Opdrachtgeving. 

JURIDISCHE VORM 

De Vervoercentrale voert uitvoerende taken uit. Deze taken kunnen door de overheid worden uitgevoerd of 

kunnen worden ingekocht. Voor de organisatie van de Vervoercentrale zijn 4 rechtsvormen nader verkend: 

• Gemeentelijke dienst; 

• Overheidsbedrijf (NV/BV); 

• Publiek Private Samenwerking (PPS); 

• Uitbesteding aan een marktpartij. 

In bijlage 8 is een vergelijking opgenomen van de voor- en nadelen van de rechtsvormen. In tabel 6 is een 

samenvatting gegeven van die vergelijking. Hierbij geeft de kleur de mate van geschiktheid weer. Er is geen 

weging van de verschillende aspecten mogelijk, omdat deze aspecten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. 

Tabel 6 Samenvatting voor- en nadelen rechtsvormen Vervoercentrale 

Aspect Marktpartij Overheids PPS Gemeente 
bedrijf lijke dienst 

Optimalisatie vervoerproces 

Invloed gemeente 

Productontw./-vernieuwing 

Past bij rol overheid 

Ontwikke kosten 

Risico's 

Continuïteit 

Op basis van die vergelijking kan geconcludeerd worden dat het niet voor de hand ligt om te kiezen voor een 
gemeentelijke dienst of overheidsbedrijf om de volgende redenen: 

• Een publieke Vervoercentrale past niet bij de huidige rol van de (terugtredende) overheid; 

• Een callcenter en een planningsafdeling voor vervoer behoort niet tot de kerntaken van de gemeente; 

• Gemeenten hebben geen kennis en ervaring op dit gebied en er wordt slechts beperkt gebruik gemaakt van 
de kennis en ervaring van marktpartijen; 

• De (steeds terugkomende) ontwikkelkosten zouden volledig voor rekening komen van de gemeenten. 

• Het opzetten van een (gemeentelijke) Vervoercentrale, het werven van personeel en het inkopen van 

noodzakelijke producten en diensten kost veel tijd en in de planning is nu weinig tijd meer beschikbaar; 

• De voordelen van deze varianten zijn niet doorslaggevend of kunnen ook op een andere manier worden 

bereikt. 

Een Publiek Private Samenwerking biedt duidelijk meer voordelen. Belangrijk nadeel is echter dat deze vorm 

nog nooit is toegepast voor deze werkzaamheden. Deze samenwerkingsvorm wordt vooral toegepast bij 

infrastructurele projecten, waarbij de marktpartij kennis en arbeid inbrengt in ruil voor een jarenlange 

exploitatie van de infrastructuur. Het is onduidelijk of deze vorm goed toepasbaar is voor Basismobiliteit. Mede 

gezien de krappe planning is het afbreukrisico van deze vorm zeer groot. 
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Aanbesteding aan een marktpartij heeft een aantal voordelen: 

• Er kan gebruik worden gemaakt van de innovatiekracht in combinatie met de schaalgrootte van een 

marktpartij; 

• Het is eenvoudiger met een private marktpartij prestatieafspraken te maken en deze marktpartij op basis 

van die prestaties te belonen; 

• Er kan een totaalpakket worden ingekocht en er hoeven geen onderdelen (callcenter, planningssoftware, 

web-applicaties etc.) los te worden ingekocht of aanbesteed. Hierdoor zijn de inkoopkosten relatief laag en 

is de Vervoercentrale tijdig te realiseren. 

Aan het aspect 'invloed van gemeente' moet bij deze variant extra aandacht worden besteed. In het 

programma van eisen moeten eisen worden opgenomen over de door de gemeenten gewenste doelen, de 

interactie en communicatie hierover tussen de Vervoercentrale en Team Opdrachtgeving. Daarnaast over de 

voorstellen en maatregelen om de doelen te bereiken. Door frequent en doelgericht overleg zijn er korte lijnen 

tussen de Vervoercentrale en het Team Opdrachtgeving. Tevens zal in het programma van eisen aandacht zijn 

voor de eigendom van de gegevens en de bijbehorende software om de continuïteit bij toekomstige 

aanbestedingen te waarborgen. 

SAMENVATTING VERVOERCENTRALE: 

• De Vervoercentrale is verantwoordelijk voor: 
• de operationele regie op het vervoer (aanname, planning en toedeling van ritten); 
• de communicatie met reizigers; 
• de klachtenafhandeling; 
• monitoring en data-analyse; 

• pro-actieve advisering aan het Team Opdrachtgeving. 

BESLISPUNTEN VERVOERCENTRALE: 

• De Vervoercentrale wordt openbaar aanbesteed aan een private partij. Hierbij worden de belangen van 
de gemeenten geborgd door in het programma van eisen specifieke eisen op te nemen over de te behalen 
doelen, de korte communicatielijnen en het eigendom van gegevens en applicaties. 

8 .2 .7 VERVOERDERS 

TAKEN 

In afwijking van hoe het vervoer van de Regiotaxi en het leerlingenvervoer 

nu georganiseerd is, wordt het takenpakket van de vervoerders beperkt tot 

uitvoerende taken: 

• Uitvoering ritten 

• Transactie reiskosten (contant, chipkaart) 

• Communicatie met centrale 

• Klachtafhandeling (reactie) 

ï 
c a 

! 
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WIJZE VAN INKOPEN 

Het totale vervoer zal in verschillende percelen worden ingekocht bij private (zo mogelijk regionale) 

taxibedrijven. Door het vervoer in percelen te splitsen, kunnen risico's worden gespreid en kansen gecreëerd 

voor lokale ondernemers. Aandachtspunten voor de aanbesteding zijn: 

• Percelen met verschillende looptijd; 

• Een minimum en/of maximum aantal vervoerders/voertuigen per perceel; 

• Onderscheid tussen gegarandeerde afname en extra afname van vervoer; 

• Spreiding van vervoerders over het totale vervoergebied; 

• De wijze waarop het vervoer onder de vervoerders wordt verdeeld (efficiency). 

SAMENVATTING VERVOERDERS: 

• De vervoerders zijn verantwoordelijk voor: 
• de uitvoering van de ritten; 
• de communicatie met de centrale; 
• klachtafhandeling; 

BESLISPUNTEN VERVOERDERS: 

• Meerdere vervoerders worden door middel van een aanbesteding geselecteerd voor de uitvoering van het 
totale vervoerpakket. 
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9 . 1 OV-V IS IE PROVINCIE GELDERLAND 

De provincie stelt in haar OV-visie dat openbaar vervoer met bussen en treinen en een vaste dienstregeling 

over twintig jaar beperkt zal worden tot de grotere steden (stadsnet) en tussen knooppunten en steden 

(vastnet). Verder zet de provincie in op flexnet. 

Flexnet is er voor iedereen die vooral efficiënt wil reizen. Met flexnet stelt de reiziger zelf zijn reis samen in een 

slimme mix van al het beschikbare vervoer. Fiets of E-bike, gewone of autonome auto, gedeelde of individuele 

taxi, grote of kleine bus, snelle of extra snelle trein. Via een handige app waarmee je kunt reserveren, bestellen 

en afrekenen. 

Het verder ontwikkelen van flexnet vraagt vooral meer organisatie en samenwerking. De provincie wil helpen 

bestaande vormen van eigen lokale en regionale mobiliteit voor alle inwoners beschikbaar te stellen. Dat is de 

basis voor flexnet. Zo'n mobiliteitsdienst komt beter tegemoet aan de wensen van individuele reizigers dan een 

vaste bus. 

Meerdere kernen in de Achterhoek zijn nu al niet ontsloten met het regulier openbaar vervoer. Op basis van de 

OV-visie van de provincie Gelderland zal het aantal kernen zonder regulier openbaar vervoer verder groeien. 

9.2 KANSRIJKE OPLOSSINGEN 

In het onderzoek van Cissonius Groep (november 2013) zijn onderstaande kansrijke oplossingen genoemd voor 

het hervormen van de onderkant van het openbaar vervoer: 

• Meer buurtbussen/ stimulering vrijwilligersvervoer; 

• Het reguliere openbaar vervoer aanvullen met openbaar vervoer op maat; 

• Opzetten van feeder lijnen naar OV knooppunten; 

• Introductie Achterhoekse servicelijn(en). 

Binnen de Vervoercentrale kan de bundeling van vervoer en de integratie van het doelgroepenvervoer en de 

onderkant van het openbaar vervoer plaatsvinden. De Vervoercentrale zal ook inwoners advies geven of de 

gewenste reis ook met het openbaar vervoer gemaakt kan worden. 

De kwaliteit van het openbaar vervoer is van belang om het doelgroepenvervoer te beperken. Door 
bezuinigingen zal met name de onderkant van het openbaar vervoer worden getroffen. Het ontwikkelen van 
nieuwe vervoerconcepten, het uitvoeren van pilots (zoals een servicelijn, dorpsauto, buurtbus) en het 
stimuleren van vrijwilligersvervoer zijn daarom kansrijk. Het uitvoeren van pilots in de regio Achterhoek leidt 
tot een daling van de vraag naar het huidige doelgroepenvervoer. De Vervoercentrale zal inwoners wijzen op 
de verschillende reismogelijkheden (taxi, openbaar vervoer, deelauto, vrijwilligersvervoer etc.) en de 
bijbehorende tarieven/kosten. De reiziger maakt zelf de keuze van welke vervoervorm, met het daarbij 
behorende tarief, hij gebruik wil maken. 

Het komende halfjaar staan de volgende stappen op het programma: 

• Afstemming zoeken met andere stakeholders als scholen, grote instellingen, zorgkantoren, 

samenwerkingsverbanden, belangengroeperingen en vervoerders; 

• Diverse pilots starten, waaronder dorpsauto in gemeente Oude IJsselstreek, Noaberbus in gemeente 

Berkelland, Mobiel Gedeeld in gemeenten Aalten en Bronckhorst; 

• In de opzet van het Team Opdrachtgeving en Vervoercentrale is expliciet aandacht voor de ontwikkel

en adviesfunctie met betrekking tot het flexnet openbaar vervoer. 
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SAMENGEVAT 

Meerdere kernen in de regio Achterhoek zijn nu al niet ontsloten met het regulier openbaar vervoer. Volgens 
de OV-visie van de provincie Gelderland wordt het openbaar vervoer, zoals dat nu bestaat, in de toekomst 
beperkt tot grotere steden en tussen knooppunten en steden. Hierdoor kunnen reguliere lijndiensten minder 
vaak of helemaal niet meer rijden en zullen nog meer kernen zonder regulier openbaar vervoer komen. 
Het ontwikkelen van nieuwe vervoerconcepten, het uitvoeren van pilots en het stimuleren van 
vrijwilligersvervoer zijn kansen voor de onderkant van het openbaar vervoer (flexnet). Daarom is in de opzet 
van het Team Opdrachtgeving en Vervoercentrale expliciet aandacht voor de ontwikkel- en adviesfunctie 
met betrekking tot het flexnet openbaar vervoer. Daarnaast starten diverse pilots, zoals waaronder 
dorpsauto in gemeente Oude IJsselstreek, Noaberbus in gemeente Berkelland en Mobiel Gedeeld in 
gemeente Aalten en Bronckhorst. 
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1 0 . 1 KOSTEN 

Financiële uitgangspunten zijn dat Basismobiliteit niet duurder mag zijn dan het huidige aanbod van vervoer en 
dat de kosten van Basismobiliteit worden door iedere gemeente gedekt in de eigen begroting. 

110.1.1 KOSTEN AANLOOPFASE 2 0 1 5 - 2 0 1 6 

In de aanloopfase (2015 en 2016) worden kosten gemaakt voor het Team Opdrachtgeving en de 

Vervoercentrale. De inhuur door Team Opdrachtgeving in 2015 betreft juridische ondersteuning bij de 

aanbesteding van de Vervoercentrale. In 2016 worden adviseurs, juristen en de vervoercentrale ingehuurd ten 

behoeve van de begeleiding aanbesteding van het vervoer. De kosten voor communicatie betreffen met name 

het ontwerpen van een huisstijl en logo en de communicatie naar buiten. 

In 2016 maakt de Vervoercentrale kosten voor de implementatie per 1 januari 2017 (callcenter, 

planningsoftware, verbindingen met de voertuigen, opzetten website/communicatie). Deze kosten worden 

vaak verrekend in de exploitatiekosten (in ons geval dus vanaf 1 januari 2017). Om de exploitatiekosten echter 

zuiver te houden, worden deze kosten apart uitgevraagd en ook separaat betaald. Deze kosten moeten dus 

voorgefinancierd worden. 

In tabel 7 zijn de kosten in de aanloopfase weergegeven. 

Tabel 7 Kosten (in euro) aanloopfase 

Team Opdrachtgeving 
Personeel2 50.000 (1,5 fte; 1/3 jaar) 300.000 (3 fte) 350.000 

Inhuur 50.000 75.000 125.000 

Communicatie 20.000 20.000 

Subtotaal 100.000 395.000 495.000 

Vervoercentrale 
Implementatiekosten 40.000 40.000 

Totaal 100.000 435.000 535.000 

Per gemeente 14.286 62.143 76.429 

Deze aanloopkosten zijn deels te beschouwen als extra kosten, aangezien het beheerbureau Regiotaxi 

Gelderland tot 1 januari 2017 blijft functioneren. Daarnaast zijn er extra aanloopkosten voor het opzetten van 

een logo/huisstijl. Door het aflopen van de huidige vervoercontracten van de Regiotaxi en het 

leerlingenvervoer is aanbesteding van dit vervoer hoe dan ook noodzakelijk. De kosten voor deze 

aanbestedingen worden ingeschat op ca. € 130.000. Deze kosten horen bij de taak als opdrachtgever voor dit 

vervoer. 

De kosten in de aanloopfase hebben geen directe relatie met de vervoeromvang. Daarom worden de kosten 

van deze fase evenredig over de 7 gemeenten verdeeld. 

2 Uitgaande van een gemiddelde uurkosten inclusief bedrijfsvoeringskosten komen de personeelskosten op ca. € 100.000 
per fte. 
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10 .1 .2 KOSTEN UITVOERINGSFASE (VANAF 2 0 1 7 ) 

In de uitvoeringsfase wordt het Regiotaxi-vervoer overgenomen van de provincie en wordt het 

leerlingenvervoer ondergebracht bij de Vervoercentrale. In tabel 8 is een raming van de uitvoeringskosten 

opgenomen, uitgaande van de kosten van het huidige regiotaxi- en leerlingenvervoer in 2014. Om de kosten 

voor 2017 te bepalen is een jaarlijkse gemiddelde index van 2,5% toegepast. 

Integratie van andere vervoervormen zijn nog niet meegenomen. Die ven/oervormen zijn qua omvang en 

omzet vele malen kleiner. 

De uitvoeringskosten van de Vervoercentrale worden ingeschat op 15% van de totale kosten van de Regiotaxi 

en 5% van de totale kosten van leerlingenvervoer. De uitvoeringskosten van het vervoer worden ingeschat op 

85% van de totale kosten van de Regiotaxi en 95% van de totale kosten van het leerlingenvervoer. 

Tabel 8 Kosten (In euro) uitvoeringsfase 

Team Opdrachtgeving 
Personeel 350.000 (gem. 3,5 fte) 

Inhuur 50.000 

Subtotaal 400.000 

Vervoercentrale 
Exploitatiekosten 760.000 

Vervoer 
Exploitatiekosten 7.550.000 

Totaal 8.710.000 

De kosten in de uitvoeringsfase worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het door die gemeente 

afgenomen vervoer. De verrekenwijze wijkt af van de huidige systematieken, die ook verschillend zijn voor 

Regiotaxi- en leerlingenvervoer. Door een andere verdeelsystematiek kan ook de kostenverdeling tussen de 

gemeenten afwijken ten opzichte van de huidige situatie. Het doel is de kosten zo goed mogelijk over de 

gemeenten te verdelen. Hierdoor krijgt een gemeente die veel (lang) vervoer inkoopt of indicaties afgeeft, die 

combineren moeilijker maakt, ook de rekening hiervan. Het Team Opdrachtgeving doet samen met de 

Vervoercentrale in 2016 voorstellen voor de kostenverdeling, zodat tijdig inzichtelijk is wat de financiële 

consequenties voor de gemeenten zijn van de nieuwe systematiek van kostenverdeling. 

10 .2 FINANCIERING UITVOERINGSFASE 

Het vervoer moet gefinancierd worden uit de bestaande vervoerbudgetten van de deelnemende Achterhoekse 
gemeenten. Tevens levert de provincie Gelderland op grond van de Samenwerkingsovereenkomst in ieder 
geval in de jaren 2017, 2018 en 2019 een financiële bijdrage aan Basismobiliteit, namelijk voor een deel van de 
planning en uitvoering van het Regiotaxi- en openbaar vervoer. 

Tabel 9 geeft een overzicht van de dekking van de uitvoeringskosten. Hierbij zijn de huidige budgetten als 

uitgangspunt genomen. Er is dus geen rekening gehouden met reeds ingeboekte bezuinigingen op de 

vervoerbudgetten. (N.B. De posten 'Regio-coördinatie Regiotaxi' en 'Inkoop/contractbeheer leerlingenvervoer' 

betreft een besparing 'op papier', maar betreft in de praktijk geen vrijgespeeld geld. De gemeenten kunnen de 

vrijgespeelde uren wel inzetten voor het Team Opdrachtgeving of voor andere werkzaamheden.) 
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Tabel 9 Kostendekking uitvoeringsfase 

tendekkii 

Team Opdrachtgeving 
Budget gem. bijdrage Beheerbureau Regiotaxi 140.000 (opgave prov. Gelderland) 

Bijdrage provincie (samenwerkingsovereenkomst) 120.000 (bijdrage voor beheerfunctie) 

Budget contractmanagement leerlingenvervoer 17.000 (contractwaarde 7 gemeenten samen) 

Regio-coördinatie Regiotaxi (Bronckhorst/Winterswijk) 20.000 (schatting; 0,2 fte) 

Inhuur begeleiding aanbesteding leerlingenvervoer 12.500 (schatting) 

Inkoop/contractbeheer leerlingenvervoer 50.000 (schatting; 0,5 fte)) 

Subtotaal 359.500 

Vervoercentrale 
Budget gem. bijdrage call-center Regiotaxi 171.500 (opgave prov. Gelderland) 

Budget leerlingenvervoer (deel regiewerkz. 5%) 180.500 (o.b.v. budget 2015) 

Budget Regiotaxi (deel planning, 15%) 467.500 (o.b.v. budget 2015) 

Subtotaal 819.500 

Vervoer 
Budget leerlingenvervoer (deel vervoer 95%) 3.429.500 (o.b.v. budget 2015) 

Budget Regiotaxi (deel vervoer, 85%) 2.650.500 (o.b.v. budget 2015) 

Bijdrage provincie (samenwerkingsovereenkomst) 1.300.000 (bijdrage voor wmo en OV-vangnet) 

Subtotaal 7.380.000 

Totaal 8.559.000 

10.3 FINANCIËLE PROGNOSE 

1 0 . 3 . 1 PROGNOSE KOSTEN IN 2 0 2 0 

De Cissonius Groep heeft een berekening gemaakt van de kosten van Basismobiliteit van 2015 tot 2020 (zie 

bijlage 4). De resultaten wijken af van de cijfers in dit hoofdstuk. Dat komt doordat in de berekeningen van de 

Cissonius Groep: 

• ook het Jeugdvervoer, Wsw-vervoer en het vervoer voor Wmo-begeleiding is meegenomen; 

• de kosten en financiering van het Team Opdrachtgeving niet zijn meegenomen; 

• voor de bepaling van de kosten in het gehanteerde model andere uitgangspunten zijn genomen. 

Deze afwijkingen in ogenschouw nemend komen de bedragen van de Cissonius Groep en de bedragen uit dit 

hoofdstuk wel overeen. 

De Cissonius Groep doet een prognose van de kosten tot 2020. Op basis van de gehanteerde aannames 

betekent dit - zonder maatregelen (0-scenario) - een kostenstijging van 15,6% tussen 2016 en 2020 voor het 

huidige Regiotaxi- en leerlingenvervoer. In tabel 10 is aangegeven hoe dit percentage is berekend. 
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Tabel 10 Berekening kostenontwikkeling 2016-2020 o.b.v. rapport Cissonius 2015 

Kosten uitvoeringsfase 2016 

A 

2020 

0-scenario 

B 

Toename 
2016-2020 

C = B-A 

In % t.o.v. 
2016 

D = C / A 

Vraagafhankelijk vervoer 146.548 176.468 29.920 20,4 

Wmo-vervoer 4.087.654 4.845.728 758.074 18,5% 

Leerlingenvervoer 4.049.666 4.557.935 508.269 12,6% 

Totaal 8.283.868 9.580.131 1.296.263 15,6% 

Daarentegen rekent de Cissonius Groep (in scenario 3, bundelen van vervoer) op enerzijds een besparing op 

vervoerkosten door het efficiënter organiseren van het vervoer (bundelen) en anderzijds een toename van de 

vervoerkosten door onder andere indexatie en vergrijzing. Dit leidt tot een afname van de kosten in 2020 met 

€ 903.940 ten opzichte van het 0-scenario. Dat betekent een kostenstijging van 4,7% in 2020 ten opzichte van 

2016. In tabel 11 is aangegeven hoe dit percentage is berekend. 

Tabel 11 Berekening kostenontwikkeling bij scenario 3 o.b.v. raport Cissonius 2015 

2016 
0-scenario 

Besparing 
scenario 3 

2020 
scenario 3 

Toename 
2016-2020 

In % t.o.v. 
2016 

Totaal 8.283.868 9.580.131 903.940 8.676.191 392.323 4,7% 

Op basis van deze percentages en de kostenraming uit paragraaf 10.1.2 kan een prognose gemaakt worden 

voor 2020. Deze prognose is weergegeven in tabel 12. Na 2020 zullen de kosten naar verwachting verder 

stijgen door autonome ontwikkelingen zoals demografische veranderingen en prijsstijgingen. 

Tabel 12 Berekening prognose kosten uitvoeringsfase 

Vervoerce maa 

Totaal 

1 0 . 3 . 2 CONCLUSIE 

Op basis van de vorige paragrafen blijkt dat: 

• De kosten in 2017 worden geraamd op € 8.710.000; 

• De kosten stijgen bij ongewijzigd beleid in 2020 tot € 10.000.000; 

• Bij invoering van de Vervoercentrale bedrage de kosten in 2020 € 9.120.000; 

• Het beschikbare budget in 2017 wordt geraamd op € 8.559.000; 

• Voor 2017 is er een tekort geraamd van € 151.000; 

• Het tekort loopt bij invoering van de Vervoercentrale op tot € 561.000. 

Hieruit blijkt dat het noodzakelijk is om naast de implementatie van de Vervoercentrale ook in te zetten op 

andere maatregelen, zoals het sturen op de vraag naar vervoer en het hervormen van de onderkant van het 

openbaar vervoer. 
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10 .4 AMBIT IES 

Door de overdracht van de Regiotaxitaken per 1 januari 2017 aan de gemeenten hebben het opzetten van het 

Team Opdrachtgeving en van de Vervoercentrale de hoogste prioriteit, evenals het inkopen van het vervoer. 

Daarnaast is de ambitie het vervoer verder te verbeteren en de kosten te beperken. Hierbij valt te denken aan: 

• Inzet fietsen met trapondersteuning in het leerlingenvervoer; 

• Nachtelijk straattaxivervoer uitgaansgebieden; 

• Onderzoeken van mogelijkheden voor inkomensafhankelijk tarief; 

• Reizigers zelf ritten laten boeken via een website of met een app. 

SAMENGEVAT 

Financiële uitgangspunten zijn dat Basismobiliteit niet duurder mag zijn dan het huidige aanbod van vervoer 
en dat de kosten van Basismobiliteit worden door iedere gemeente gedekt in de eigen begroting. 
In 2015 en 2016 worden aanloopkosten gemaakt, met name voor de Team Opdrachtgeving en de 
aanbesteding van de Vervoercentrale en het vervoer. Deze kosten bedragen ca. €535.000. Deze kosten 
worden evenredig over de 7 gemeenten verdeeld. 
De kosten van de uitvoeringsfase (vanaf 2017) worden geraamd op € 8,7 min. met een beschikbaar bedrag 
(bestaande budgetten) van €8,6 min. Hierin is de besparing door de inzet van de Vervoercentrale en de 
bundeling van vervoer verwerkt. Deze kosten worden verdeeld op basis van de hoeveelheid afgenomen 
vervoer. 
Het tekort kan worden opgevangen door niet alleen de Vervoercentrale te implementeren, maar ook in te 
zetten op andere maatregelen zoals het sturen op de vraag naar vervoer en het hervormen van de onderkant 
van het openbaar vervoer. Deze maatregelen worden ook ingezet om de komende jaren kostenstijgingen 
door autonome ontwikkelingen op te vangen. 
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In onderstaand schema is de planning van de invoering op hoofdlijnen weergegeven. Verschillende onderdelen 

worden hieronder nader toegelicht. 

2015 2016 2017 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
Concept 
kadernota 
Raden
bijeenkomst 
Nota van 
uitgangspunten I 
Definitieve 
kadernota 1 1 1 
Oprichten Team 
Opdrachtgeving 
Aanbesteding 
Vervoercentrale 

• 
Aanbesteding 
vervoer • • • 
Implementatie 1 
Start 
Vervoersysteem • 

Bestek Vervoercentrale 
In het bestek voor de Vervoercentrale wordt vastgelegd wat van de Vervoercentrale wordt verwacht. Voor het 

opstellen van het bestek kan gebruik worden gemaakt van bestekken van vergelijkbare Vervoercentrales in 

Nederland. Bijzondere aandacht is er voor de wijze waarop de Vervoercentrale gestimuleerd wordt een 

bijdrage te leveren aan gemeentelijke doelen, zoals stimulering gebruik openbaar vervoer, optimaliseren 

ritplanning en bijvoorbeeld advisering aan gemeenten. Daarnaast wordt in dit bestek vastgelegd met welke 

spelregels het planningsysteem rekening moet houden, zoals aanmeldtijd, omrijt i jd, wachttijd, 

informatieverstrekking, communicatie met voertuigen en chauffeurs etc. In deze fase is overleg met 

vertegenwoordigers van gebruikers van groot belang. 

Bestek Vervoer 
In het bestek Vervoer worden de eisen vastgelegd die in de Achterhoek aan het vervoer worden gesteld. 
Hierbij gaat het om de eisen ten aanzien van het materieel en personeel, de beschikbaarheid van materieel 
verdeeld over de regio en de wijze waarop de kosten worden vergoed. Hierbij worden vertegenwoordigers van 
gebruikers nadrukkelijk betrokken. De Vervoercentrale krijgt ook een rol bij het opstellen van het bestek 
Vervoer. Op basis van de ritgegevens van Regiotaxi en leerlingenvervoer kan de Vervoercentrale een zo goed 
mogelijke prognose maken van het benodigde vervoervolume. 
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Voor de reizigers en inwoners van de regio Achterhoek verandert er niet zo veel. Natuurlijk is er een ander 

telefoonnummer om een rit aan te vragen en kunnen er andere voertuigen gaan rijden. De systeemkenmerken 

van de huidige Regiotaxi en het leerlingenvervoer zullen echter voor het grootste deel gelijk blijven. Vervoer 

buiten de Achterhoek blijft mogelijk (ook naar Duitsland). De omrij- en aanmeldtijden worden nog eens kritisch 

bekeken. Aanpassingen van de kenmerken vinden plaats in overleg met vertegenwoordigers van reizigers. 

Voor meer efficiency wordt gekeken naar combinatie van doelgroepen. Hierbij ligt de prioriteit bij de inzet van 

hetzelfde materieel voor verschillende doelgroepen en daar merkt de reiziger weinig van. In tweede instantie 

wordt gekeken naar mogelijkheden voor combinatie van reizigers uit verschillende doelgroepen in hetzelfde 

voertuig. Hiervoor is het noodzakelijk om van reizigers een reizigersprofiel te hebben, op grond waarvan 

duidelijk is met welke doelgroep deze reiziger kan samenreizen. Hier kan de reiziger wel iets van gaan merken. 

Echter, deze ontwikkeling zal in overleg met de reiziger(s) en hun vertegenwoordigers gaan gebeuren. 
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In het traject om te komen tot effectieve en efficiënte basismobiliteit in de Achterhoek krijgt het aspect 

communicatie bijzondere aandacht. Met de communicatie-inzet wordt beoogd, dat: 

• inwoners in de Achterhoek weten dat er in de regio wordt gewerkt aan Basismobiliteit; 

• gebruikers vertrouwen hebben in het nieuwe vervoersysteem en er gebruik van gaan maken; 

• de wensen van gebruikers en 'politiek' overeenkomen (optimale match tussen beide); 

• de verschillende processtappen goed verlopen en er draagvlak is voor de besluiten. 

Om dit te realiseren, worden de volgende strategische lijnen gevolgd: 

• gericht en gefaseerd communiceren: De communicatiemiddelen en -boodschappen worden goed 

afgestemd op de doelgroepen, bijvoorbeeld qua detailniveau van de informatie en de hoeveelheid 

informatie. Ook is het belangrijk om de verwachtingen te managen en op de juiste momenten te 

communiceren. In ieder geval wordt er gecommuniceerd op mijlpaalmomenten (bij besluiten en 

resultaten); 

• regionaal versus lokaal: Wat regionaal kan, wordt regionaal (dus gezamenlijk) gecommuniceerd. Wat lokaal 

speelt, wordt lokaal gecommuniceerd. 

• herkenbaar communiceren: Om de herkenbaarheid te vergroten, is er een eigen projecthuisstijl. Deze 

projecthuisstijl is reeds ontwikkeld vanuit de provincie (zie ook het logo in deze Kadernota). Zodra de 

Vervoercentrale van start gaat, zal er een eigen beeldmerk moeten komen dat past bij de identiteit van 'het 

nieuwe bedrijf. Vanaf dat moment zal het nieuwe beeldmerk als een merk worden geladen, wat bijdraagt 

aan het in de markt zetten van de nieuwe organisatie en werkwijze in de Achterhoek. 

Er zijn veel stakeholders die op verschillende momenten meer of minder actief worden betrokken. Zij zijn in te 

delen in vijf groepen: 

• samenleving: dit zijn alle inwoners van de Achterhoek waaronder de gebruikers van de basismobiliteit 

(reizigers Regiotaxi, leerlingen/ouders leerlingenvervoer, gebruikers WSW-vervoer, e tc ) ; 

• intermediairs: dit zijn belangenvertegenwoordigers (Wmo-raden, reizigerspanel, dorps/wijkraden, 

vereniging kleine kernen, e tc) , scholen en hun samenwerkingsorganisaties, instellingen en zorgaanbieders, 

informele leiders in de kernen; 

• beslissers: stuurgroep, wethouders mobiliteit en sociaal, colleges B&W, gemeenteraden, provincie, 

beleidsmakers, directeurennetwerk Achterhoek, Achterhoek 2020; 

• vakwereld: ict'ers, vervoerkundigen, chauffeurs, vervoerders, betrokken ambtenaren; 

• overige stakeholders: denk aan aanpalende projecten, mantelzorgers, vrijwilligers(centrale), Regio 

Achterhoek, andere regio's die bezig zijn met Basismobiliteit. 

Actieve betrokkenheid betekent bijvoorbeeld dat de projectgroep de stakeholders benadert om mee te 
denken. Dit kunnen bijeenkomsten zijn, maar ook andere manieren zijn denkbaar. Minder actief kan inhouden 
dat stakeholders via een nieuwsbrief worden geïnformeerd. Omdat het traject meerdere fases kent 
(kaderstelling, uitwerking, implementatie) zal per keer worden gekeken welke communicatie-inzet het meest 
effectief is om de doelstellingen te behalen. 

De communicatieboodschap is een belangrijk onderdeel van de communicatie. Deze zal per fase en eventueel 

per mijlpaal worden aangepast. De vaste ingrediënten van de kernboodschap zijn: 

• heldere definitie van Basismobiliteit; 

• Regiotaxi blijft (dus geen onnodige onrust creëren); 

• maatwerk voor inwoners en per gemeente; 

• géén bezuinigingsmaatregel; 

• proces: wat gaat er de komende tijd gebeuren. 
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In deze bijlage zijn de risico's beschreven die zich voor kunnen doen. Waar mogelijk is beschreven welke 

maatregelen er genomen worden om deze risico's te beheersen of de mogelijke gevolgen te beperken. 

Vertraging besluitvorming kadernota 
Als niet exact duidelijk is hoe de uitvoering van het vervoer willen ertuit ziet, kan de aanbesteding niet starten 

en kan de intergemeentelijke samenwerking in het Team Opdrachtgeving geen vorm krijgen. Deadline voor de 

oprichting van het Team Opdrachtgeving is 31 december 2015 (op grond van de samenwerkingsovereenkomst 

met de provincie, zie ook bij het volgende punt). Om het vervoer tijdig geregeld te hebben moet de 

aanbesteding van de Vervoercentrale eind 2015 plaatsvinden. 

Team Opdrachtgeving niet tijdig gereed 
Wanneer het Team Opdrachtgeving niet voor 31 december 2015 operationeel is, kunnen de (regio)gemeenten 

geen contracten sluiten met marktpartijen. Voor de aanbesteding van de Vervoercentrale kan mogelijk het 

model worden gebruikt waarbij één gemeente namens de andere gemeenten aanbesteed, zodat het effect op 

de uitvoeringsplanning beperkt kan worden. Maar ook: Als het Team Opdrachtgeving niet voor 31 december 

2015 operationeel is, is de financiële bijdrage van de provincie aan Basismobiliteit (ruim € 1,4 min) in gevaar. 

Eén (of meer) gemeenten wil(len) (toch) niet deelnemen aan Basismobiliteit 
Het project Basismobiliteit kan alleen dan slagen wanneer binnen iedere afzonderlijke gemeente voldoende 

draagvlak is voor intergemeentelijke samenwerking op vervoer. Het is daarom belangrijk dat alle deelnemende 

gemeenten zich uiterlijk in de eerste week van november 2015 expliciet uitspreken over de intergemeentelijke 

samenwerking. Indien een gemeente besluit niet te willen deelnemen, vermindert het volume van het totale 

systeem. Ook zal dit consequenties hebben voor de optimalisatie van de vervoerstromen maar bovenal zal de 

gemeente zelf haar wettelijke taken moeten gaan uitvoeren of aansluiting moeten zoeken bij een andere regio. 

De provincie stelt overigens als voorwaarde voor financiële bijdrage dat het vervoer regionaal georganiseerd 

wordt. Een zelfstandig opererende gemeente heeft dus geen recht op haar deel van de regionale financiële 

bijdrage van de provincie. 

Niet tijdig overeenstemming over (eisen aan) de Vervoercentrale met concessiehouder openbaar vervoer 
Doel is gezamenlijk met de concessiehouder openbaar vervoer (nu: Arriva) de Vervoercentrale in te kopen. De 

concessiehouder bevindt zich echter in een geheel andere positie en markt dan de gemeenten. Hierdoor 

kunnen de belangen anders liggen en kunnen de eisen die aan de (uitvoerder van de) Vervoercentrale gesteld 

worden, anders zijn. Indien niet tijdig tot overeenstemming gekomen kan worden over de aan de 

Vervoercentrale te stellen eisen, is het noodzakelijk dat het Team Opdrachtgeving (toch) zelfstandig de 

Vervoercentrale inkoopt om ervoor te zorgen dat de Vervoercentrale tijdig beschikbaar is. 

Vervoercentrale niet tijdig gereed 
De Vervoercentrale is de spin in het web van het nieuwe vervoersysteem. Wanneer de Vervoercentrale niet op 
1 januari 2017 operationeel is, kan het vervoer niet (goed) worden uitgevoerd. Door het aflopen van het 
huidige vervoercontract, zal er dan vanaf januari 2017 geen regiotaxi-vervoer meer zijn. Bij start van de 
aanbesteding eind 2015 en gunning in het voorjaar 2016 is er voldoende implementatietijd. Bij een latere 
gunning wordt het lastiger alles op tijd ingeregeld te krijgen. Wanneer er gekozen wordt voor een publieke 
Vervoercentrale, is meer tijd nodig omdat meer zaken geregeld en (separaat) ingekocht moeten worden. Keuze 
voor een publieke Vervoercentrale zet de planning onder grote druk. 

Onvoldoende inschrijvingen bij aanbesteding vervoer 
Om risico's te spreiden en om lokale vervoerbedrijven kansen te bieden, wordt het totale vervoer in delen 

aanbesteed. Daarbij is tevens nieuw dat alleen de uitvoering van het vervoer wordt aanbesteed en niet de 

planning. Het is de vraag of er voldoende (lokale) bedrijven geïnteresseerd zijn in deze werkzaamheden. 



Onvoldoende budget 
Bij een nieuw vervoersysteem zijn de financiële effecten van invoering op voorhand niet goed in te schatten. Of 

de te realiseren efficiencyvoordelen met regionale bundeling ook daadwerkelijk gehaald worden, is nu niet te 

zeggen. Aanpassingen in de toegang (indicatie-voorwaarden) en de ritbijdragen zijn instrumenten die 

gemeenten kunnen gebruiken om de kosten te drukken (vervoervolume) of de inkomsten te verhogen 

(ritbijdragen). 

Gekozen organisatie- en aansturingsmodel werkt niet 
Het introduceren van een nieuw vervoersysteem brengt uitvoeringsrisico's met zich mee. Denk alleen al aan 

kinderziektes. Het is mogelijk dat cliënten hier tijdens de start of erna last van hebben. Ook brengt dit 

financiële risico's met zich mee. Doordat gekozen wordt voor een Vervoercentrale, worden wijzigingen 

doorgevoerd in rolverdeling en opdrachtgeverschap. Bij het doorvoeren van deze veranderingen moet aan een 

aantal basisvoorwaarden worden voldaan, zoals goede en stabiele samenwerking tussen opdrachtgevers en 

draagvlak. Overheden moeten daarom tijdig nieuwe afspraken maken over opdrachtgeverschap, rolverdeling 

en verdeling lasten, efficiency en risico's. Kennis over het gekozen model is in Nederland (nog) beperkt en zal 

deels bij voorbeeldprojecten in Nederland en elders in Europa gehaald moeten worden. 

De omvang van het vervoer verandert ingrijpend 
Het is mogelijk om onvoldoende scherp te hebben welke vervoervolumes er ingekocht moeten worden of dat 

de omvang van het vervoer door andere oorzaken ingrijpend verandert. Door een verkeerde inschatting kan er 

te veel of juist te weinig vervoer worden ingekocht. Dit risico valt grotendeels te ondervangen door 

vervoercontracten met verschillende looptijden in te kopen en door bij de vervoercontracten ook vervoer op 

afroep in te kopen (flexibele schil). In de toekomst zullen ook modellen onderzocht worden waarbij 

vervoerders bieden op de uitvoering van een rit. 
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Achterhoek 

Uitvoerder Gemeente Status 

Golfkar (kernen Aalten en 
Dinxperlo) 

Stichting Vrienden Marga 
Klompé 

Aalten In bedrijf 

Hulpmiddelenpool Gemeente Aalten Aalten In bedrijf 

Duofietsen (kernen Aalten, 
Dinxperlo en Lichtenvoorde) 

Careaz en Marga Klompé Aalten en Oost 
Gelre 

In bedrijf 

Vlearmoesbus Neede Stichting Busje 2009 Berkelland In bedrijf 

Vervoersdienst Berkelland Betula Welzijn Berkelland In bedrijf 

Rode Kruisbus (vervoer naar 
vakantielocaties) 

Rode kruis Berkelland In bedrijf 

Naoberbus Stichting Berkelland Oproep 
Bus (BOB) 

Berkelland In voorbereiding 

Mobiel Gedeeld (kernen Vorden, 
Hengelo, Keijenborg, Velswijk en 
Aalten) 

Mobiel Gedeeld B.V. Bronckhorst en 
Aalten 

In voorbereiding 

Servicebus Doetinchem Arriva Doetinchem In bedrijf 

Vervoer deelnemers re-
integratieproject 

Gemeente Doetinchem Doetinchem In voorbereiding 

Sociaal vervoer Elver Doetinchem In bedrijf 

Rolstoelbus Antoniushove 
Lichtenvoorde 

Stichting Vrienden van 
Antoniushove 

Oost Gelre In bedrijf 

Ouderensosen Gemeente Oost Gelre Oost Gelre In bedrijf 

CARE Travel Stichting CARE Travel Oude IJsselstreek In bedrijf 

Dorpsauto Gemeente Oude IJsselstreek Oude IJsselstreek In voorbereiding 

Vervoerdienst Stichting Welzijn Winterswijk Winterswijk In bedrijf 

Combitaxi Taxi Walhof Winterswijk In bedrijf 
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Aalten 
coalitieprogramma 2014 - 2018 ' ledereen' 

geen speerpunt 

Berkeiland 
coalitieprogramma 2014 - 2018 'Veranderende 
samenleving, vernieuwd bestuur' 

'Verdergaande samenwerking en bundeling van 
vervoer is wenselijk om het doelgroepenvervoer en 
de onderkant van het openbaar vervoer te integreren 
en het vervoer efficiënter te organiseren'. 

Bronckhorst 
coalitieprogramma 2014 - 2018 'Bronckhorst 
dichtbij ' 

'Regionaal vervoersplan voor alle mensen/gebruikers 
(iedereen doet mee) inzetten op (innovatieve) 
vervoersvoorzieningen voor alle gebruikers in de 
verschillende kernen in Bronckhorst'. 

Doetinchem 
coalitieprogramma 2014 - 2018 'Agenda voor de 
toekomst' 

'Samen met de regio en de provincie streven we naar 
een vorm van fijnmazige mobiliteit waardoor de 
voorziening (waar de spreiding ook weer regionaal 
bekeken wordt) voor een ieder bereikbaar blijven. 
Nieuwe vormen van het aanbieden van vervoer gaan 
we niet uit de weg'. 

Oost Gelre 
coalitieprogramma 2014 - 2018 'Op eigen krachf 

'Er zijn slimme verbindingen nodig waarbij de 
verschillende vormen van vervoer zoals 
leerlingenvervoer, regiotaxi en buurtbussen kunnen 
combineren'. 

Oude IJsselstreek 
werkakkoord 2014 - 2018 

'Voor openbaar vervoer wordt het idee van de 
dorpsauto uitgewerkt (een soort buurtbus maar dan 
per dorp). De budgetten voor leerlingenvervoer en 
regiotaxi kunnen anders worden ingezet'. 

Winterswijk 
coalitieprogramma 2014 - 2018 'Samen verder' 

'Zoveel mogelijk bundelen van vervoersstromen 
(AWBZ, Wmo, leerlingenvervoer en WSW) en 
afstemmen van schooltijden en dagbestedingstijden'. 
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1. Inleiding 

In 2013 heeft de Cissonius Groep een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden 
om het doelgroepenvervoer efficiënter te organiseren. Tijdens het onderzoek is een 
rekenmodel ontwikkeld om de toekomstige lasten en baten door te rekenen. Deze 
doorrekening had destijds betrekking op 5 scenario's, te weten een O-scenario (bij 
ongewijzigd beleid) en vier andere scenario's. De vier scenario's betreffen ieder een 
afzonderlijk pakket van maatregelen om mogelijke tekorten op het toekomstige 
exploitatiesaldo te reduceren. 

Aan de Cissonius Groep is gevraagd om het rekenmodel te actualiseren. De 
resultaten uit het rekenmodel kunnen vervolgens worden gebruik als input voor de 
kadernota basismobiliteit regio Achterhoek. Tevens heeft de regio Achterhoek 
gevraagd om de scenario's niet op alleen regionaal niveau maar ook op gemeentelijk 
niveau door te rekenen. Lokale maatregelen hebben met name ook een lokaal effect. 

In dit rapport wordt een toelichting gegeven op de berekening van de scenario's en 
worden de resultaten op regionaal niveau beschreven. In hoofdstuk 2 wordt 
beschreven op welke punten het rekenmodel uit 2013 is aangepast. In hoofdstuk 3 
wordt vermeld welke informatie is geraadpleegd om het rekenmodel te actualiseren. 
In hoofdstuk 4 worden de aannames en de scenario's beschreven. De resultaten op 
worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd 
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2. Actualisatie berekening 

In 2013 zijn toekomstige lasten en baten voor de basismobiliteit in de regio 
Achterhoek met een rekenmodel berekend. Het rekenmodel is op een aantal punten 
geactualiseerd, namelijk: 

In het rekenmodel zijn nu 7 in plaats van 8 gemeenten opgenomen. De 
gemeente Montferland is in de actuele berekening buiten beschouwing gelaten. 
In het rekenmodel zijn actuele volumes (zones, ritten, retour vervoerbewegingen 
etc.) opgenomen. Dit geldt niet voor de volumes van het Wsw-vervoer. Deze 
volumes zijn nog afkomstig uit het onderzoek in 2013. 
Het jeugdvervoer is in het rekenmodel opgenomen. Dit betreft vervoer van en 
naar dagbesteding/ scholen voor jeugdigen. Deze groep jeugdigen is afkomstig 
uit de AWBZ en vanaf 2015 valt deze groep onder de Jeugdwet. 
De budgetten van gemeenten zijn in het rekenmodel geactualiseerd 1. De 
budgetten voor het jaar 2015 zijn de basis voor het doorrekenen van de 
toekomstige budgetten. 
In het rekenmodel wordt rekening gehouden met een start van de beheer- en 
regieorganisatie per 1 januari 2017. Voorheen werd nog rekening gehouden met 
een start per 1 januari 2016 2 . 

1 De actualisatie van budgetten in 2015 betreft alleen de budgetten van het leerlingenvervoer. Voor de 
overige budgetten in 2015 geldt dat deze gelijk zijn aan de (netto) vervoerskosten 2014 afkomstig uit het 
rekenmodel. 
2 De start van de beheer/ regieorganisatie heeft alleen betrekking op het doorrekenen van scenario 3 
(zie hoofdstuk 4). 
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3. Geraadpleegde bronnen 

Om een actuele berekening met het rekenmodel te maken zijn de volgende bronnen 
geraadpleegd: 

De tarieven, indexen en de vervoervolumes afkomstig uit het onderzoek in 2013. 
Uit het onderzoek in 2013 zijn alleen nog de vervoervolumes van Wsw-vervoer 
gebruikt. 

- Actuele indexen en demografische kerncijfers afkomstig van respectievelijk CPB, 
CBS en overige publicaties. 

- Overzicht van actuele aantallen zones, ritten en reizigers en actuele tarieven en 
budgetten afkomstig van de 7 gemeenten. 
De afrekening van de Regiotaxi 2014 afkomstig van de provincie Gelderland. 

- De samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi 2013 - 2015 tussen gemeenten in de 
regio Achterhoek en de provincie Gelderland. 
De samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit 2017 - 2019 tussen gemeenten 
in de regio Achterhoek en de provincie Gelderland. 

- De bestanden van het landelijke project 'Gegevens Overdracht (GO)' waarin de 
werkelijke afgenomen zorg (in dit geval vervoer) van cliënten, afkomstig uit de 
AWBZ en per 1 januari 2015 vallend onder de Wmo, is opgenomen. 
De decentralisatiemonitor Wmo kantoor. Dit betreft data van het aantal jeugdige 
cliënten afkomstig uit de voormalige AWBZ met een indicatie voor vervoer en per 
1 januari vallend onder de Jeugdwet. 
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4. Aannames en scenario's 

4.1 Aannames 

In het rekenmodel zijn actuele volumes en budgetten opgenomen en worden 
aannames gedaan die effect hebben op toekomstige volumes en budgetten. In tabel 
1 worden de kwalitatieve effecten weergegeven. 

Fff nel öp 9( !n kktm 
volumes 

jen 

Bezuinigingen op AWBZ vervoer 
bkatas dagbesteding dichterbij 2013 0 0 Voormalig AWBZ venroer (Wmo/ Jeugdwet) 
overige maatregelen 2013 0 » voormalig AWBZ vervoer (Wmo/ Jeugdwet) 

Extramuralisering: afbouw Zorg Zwaarte Pakket 2013 »« Voormalig AWBZ vervoer (Wmo/ Jeugdwet) 
Wet Passend onderwijs (tokafes dichterbij) 2016 0 Leerlingenvervoer 
versterking zelfredzaamheid 

uHetroom WMO-, en AWBZ vervoer 2013 O WMO-vervoer, voormalig AWBZ vervoer (Wmo/ Jeugdwet) 
uitstroom leerlingenvervoer 2016 « Leerlingenvervoer 

Budgetten onder druk 2016 Alle vervoersvormen 
Demografische trends 

vergrijzing 2013 « WMO- en voormalig AWBZ vervoer (Wmo/ Jeugdwet) 
krimp 2016 0 Leerlingenvervoer 

Verbetering toegankelijkheid openbaar vervoer 2013 0 WMO- en voormalig AWBZ vervoer (Wmo/ Jeugdwet) 
WSW en Wajong In participatiewet 2013 « Wsw vervoer 
Lokale initiatieven door vrijwBIgers 

instroom WMO-, AWBZ-, en WSW vervoer 2014 « WMO-vervoer. voormalig AWBZ vervoer (Wmo/ Jeugdwet) en Wsw vervoer 

Tabel 1: Kwalitatieve effecten trends en ontwikkelingen op volumes doelgroepenvervoer. 

Deze aannames worden in het rekenmodel kwantitatief gemaakt door voor elke trend 
of ontwikkeling het effect (in percentages) op de toekomstige volumes van één of 
meerdere vormen van het doelgroepenvervoer in te schatten. Het betreft de 
volgende aannames: 
• Een extramuralisering van intramurale cliënten met Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 3 

en 4 leidt tot een toename van de vraag naar voormalig AWBZ-vervoer met 10% 
in 2014 en 2015. 

• De budgetten voor de verschillende vormen van doelgroepenvervoer dalen vanaf 
2016 met jaarlijks 5% 3 . 

• De vergrijzing in de regio Achterhoek leidt tot een toename van de vraag naar 
WMO- en voormalig AWBZ-vervoer met jaarlijks 3%; 

• De krimp in de regio Achterhoek leidt tot een afname van de vraag naar 
leerlingenvervoer met jaarlijks 1 % ; 

• De verbetering van de toegankelijkheid in het openbaar vervoer leidt tot een 
daling van de vraag naar WMO- en voormalig AWBZ-vervoer met jaarlijks 1 % ; 

• De integratie van de WSW en Wajong in de participatiewet leidt tot daling van de 
vraag naar Wsw-vervoer met jaarlijks 1 % ; 

• Lokale initiatieven door vrijwilligers leidt tot een daling van de vraag naar WMO-, 
voormalig AWBZ-vervoer en WSW-vervoer met jaarlijks 5%; 

3 Dit geldt niet voor de gemeente Winterswijk. Deze gemeente heeft aangegeven om vanaf 2016 meer 
dan 5% te bezuinigen op de budgetten voor het leerlingenvervoer en het voormalige AWBZ-vervoer. 
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De bovenstaande aannames zijn in het rekenmodel niet veranderd, alleen een aantal 
aannames op de effecten van volumes voor de jaren 2013 en 2014 zijn vervangen 
door gerealiseerde volumes. Een aantal aannames hebben vanaf 2013 nog wel 
effect op volumes omdat nog geen gerealiseerde volumes geraadpleegd of niet 
beschikbaar zijn. Dit geldt voor volumes van voormalig AWBZ- vervoer, vallend 
onder de Jeugdwet, en het Wsw-vervoer. 

4.2 Scenario's 

Gedurende het onderzoek in 2013 zijn vijf scenario's doorgerekend. Deze scenario's 
zijn in het rekenmodel niet veranderd. Uitgangspunt voor het doorrekenen van de 
scenario's zijn de aannames zoals in paragraaf 4.1 beschreven en voor elk scenario 
specifieke aannames. De volgende scenario's zijn met behulp van het rekenmodel 
doorgerekend: 

Scenario 0: Nul scenario 
Dit scenario is in feite het scenario voor ongewijzigd beleid. De opdrachtgevers 
nemen geen maatregelen om sturen op de volumes van het vervoer. 

• Scenario 1: Sturen op locatie van voorzieningen 
Dit scenario gaat ervan uit dat jaarlijks de kosten van het voormalig AWBZ-
vervoer worden verlaagd door actief bedragen te leveren aan het dichterbij 
brengen van locaties voor dagbesteding en overige maatregelen. Hiermee wordt 
een volume daling van het vervoer van extramurale cliënten bereikt met 25% in 
2013 en 10% in 2014 en 2015. Daarnaast wordt een volumedaling van het 
leerlingenvervoer bewerkstelligd door leerlingen in het speciaal onderwijs in te 
laten stromen in het reguliere onderwijs en door het onderwijsaanbod 
geografisch beter aan te laten sluiten bij de onderwijsvraag. Hierdoor ontstaan 
kortere ritten. Hierbij wordt rekening gehouden met een volumedaling van het 
leerlingenvervoer van jaarlijks 5% vanaf 2014 tot en met 2016. 

• Scenario 2: Inzetten op versterken van eigen kracht 
Dit scenario heeft betrekking op een actieve bijdrage van gemeenten aan het 
versterken van de zelfredzaamheid van WMO- en voormalige AWBZ-
geïndiceerde cliënten en scholieren. In dit scenario wordt rekening gehouden 
met een volume daling van het WMO- en voormalig AWBZ-vervoer van jaarlijks 
1 % en leerlingenvervoer van jaarlijks 2%; 

• Scenario 3: Bundeling en samenwerking. 
Het opzetten van een regionale beheer- en regieorganisatie is een belangrijke 
basisvereiste om als regio Achterhoek in de toekomst regie te kunnen nemen op 
vervoer en zodoende de kosten beheersbaar te houden. Inzet van 
aanbestedingsdeskundigheid, professionele data-analyse en contractbeheer is 
in dit scenario een vereiste. In dit scenario wordt rekening gehouden dat in 2017 
7%, in 2018 5% en in 2019 2% minder volume door de vervoerder in rekening 
wordt gebracht vanwege het efficiënter organiseren van vervoer (bundelen) 4 . 

4 Deze aanname wijkt af van de aanname uit het onderzoek in 2013. Destijds werd aangenomen dat 
vanaf 2016 tot en met 2018 jaarlijks 5% minder volume door de vervoerder in rekening wordt gebracht. 
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• Scenario 4: Hervormen onderkant OV 
Dit scenario beschrijft de effecten van verandering aan de onderkant van het 
openbaar vervoer, waardoor een deel van de huidige ritten van het 
doelgroepenvervoer via kleinschalig openbaar vervoer uitgevoerd kunnen 
worden. Dit betreft o.a. lokale initiatieven door vrijwilligers die leiden tot een 
daling van de vraag naar WMO-, voormalig AWBZ- en WSW-vervoer. In dit 
scenario is wordt rekening gehouden dat vanaf 2014 jaarlijks de vraag WMO-, 
AWBZ- en WSW vervoer jaarlijks met 5% daalt. 
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5. Resultaat doorrekening scenario's 

De resultaten van de scenario's zijn in de tabellen 2, 3 en 4 weergegeven 5 . 

In tabel 2 zijn de verwachte lasten en baten van scenario 0 weergegeven. De 
verwachte vervoerskosten voor scenario 0 betreffen in 2016 ca. € 9,8 miljoen 
oplopend naar ca. € 11,3 miljoen in 2020. Rekening houdend met jaarlijks een daling 
van 5% op de budgetten leidt dit tot een verwacht exploitatietekort (vervoerskosten 
minus budgetten) van ca. € 3,4 miljoen in 2020. 

Lasten 

Vraagafhankelijk vervoer 
Kosten vervoer I € 255.078 € 234 466 € 241.680 £ 248.895 € 256.10» € 263.639 
Kosten ca» center 1 € 9.173 € 9.310 € 9.447 £ 9.584 € 9.721 € 9 858 
Eigen bijdrage £ 97.228 € 97 228 £ 97.228 £ 97.228 £ 97 228 £ 97.228 
Netto koeten C 167.023 £ 146.548 C 153.809 £ 161.250 £ 168.601 £ 176.468 

WMO vervoer 
Kosten vervoer £ 4.840.712 £ 4 543.689 « 4.827.926 £ 5.125.247 £ 5.436.179 £ 5 772 542 
Kosten caS center I £ 196.281 £ 203 426 £ 212.783 £ 222.518 £ 232.646 £ 243181 
Eigen bijdrage j £ 599 669 £ 659 461 £ 776 912 £ 900.958 £ 1.031.885 £ 1.169 995 
Netto koeten £ 4.437 325 C 4.087.854 £ 4.263.7*7 £ 4.446.808 f 4.636 940 f 4.845.728 

Voormalig AWBZ vervoer (WMO) 
Kosten vervoer 
Koeten 

462.109 
462.109 

513.451 
513.451 

543890 
543.890 

576.320 
576.320 

610.179 
610.179 

Voorma/19 4WBZ 
Kosten vervoer 
Kosten 

(Jeugdwet) 
298.668 
298.668 

304 936 
304.936 

314.038 
314.038 

323.520 
323.520 

333.381 
333.381 

343242 
343.242 

WSW vervoer 
Kosten vervoer 
Kosten 

657.012 
657,012 

676722 
676722 

697.024 
697.024 

717.935 
717.935 

739.473 
739-473 

761 857 
761.657 

Leerltngenvervoer 
Kosten leerlingenvervoer £ 3.931.715 £ 4.049.666 £ 4.171 156 £ 4.296.291 £ 4.425.180 £ 4.557.935 
Kosten t 3.931.715 £ 4.049.866 £ 4.171.156 £ 4 296.291 < 4.425.180 £ 4.557.935 

Totale lesten £ 9.953.851 £ 9.750.426 £ 10.113.365 £ 10.489.693 £ 10.879.895 £ 11.295.209 

Baten 

Budgetten 
Basismobiüteit £ - £ £ 1.307.000 £ 1.307 000 £ 1.307.000 £ 1.307.000 
Vraagafhankelijk openbaar vervoer £ 170.000 £ 162.000 £ - £ - £ - £ -
WMO vervoer £ 4.140.000 £ 3 933.000 £ 3.023.000 £ 2.872.000 £ 2.728.000 £ 2.592.000 
voormalig AWBZ vervoer (WMO) £ 410.000 £ 373.000 € 336.000 £ 302.000 £ 271.000 £ 241 000 
voormalig AWBZ vervoer (Jeugdwet) £ 250.000 £ 236.000 £ 226.000 £ 215.000 £ 204.000 £ 194.000 
WSW vervoer £ 660.000 £ 627.000 £ 596.000 € 566.000 £ 538.000 £ 511.000 
Leerlingenvervoer £ 

C 

4 411 000 

10.041.000 

£ 

C 

4212.000 

9.646.000 

£ 

C 

3.984 000 

S 472.000 

£ 

C 

3.648.000 

8.910 000 

£ 

c 

3348.000 

8.396.000 

£ 

€ 

3.053 000 

7.898.000 

Saldo 'fStWKKeWeWkWÊHEKt £ 87.149 £ 205.426- £ 641.365- £ 1.579.693- £ 2.483.895- £ 3.397.209-

Tabel 2: verwachte baten en lasten (scenario 0) 

Dit exploitatietekort kan in de toekomst worden voorkomen door volledig in te zetten 
op de vier scenario's. In tabel 3 worden de lasten (vervoerskosten) per scenario 
weergegeven. In tabel 4 worden de besparingen per scenario weergegeven en is te 
zien dat een inzet op alle scenario's wenselijk zijn om toekomstige tekorten op het 
exploitatiesaldo te voorkomen. 

5 Tabel 2 voor de scenario's 1 t/m 4 zijn in bijlage 1 weergegeven. 
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Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek 
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Tabel 4: Verwachte besparingen per scenario. 
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Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek 

Bijlage 1: Verwachte lasten en baten scenario's 1 t/m 4 op 
regionaal niveau 



Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek 

Lasten 

Vraagafhankelijk vervoer 
Kosten vervoer e 255.078 € 234.466 € 241.680 e 248.895 € 256.109 € 263.839 
Kosten cafl center e 9.173 € 9.310 € 9.447 € 9.584 9.721 e 9.858 
Eigen bijdrage € 97.228 € 97.228 € 97.228 € 97.228 € 97.228 e 97.228 
Netto kosten < 167.023 146.548 £ 153.899 C 161.250 € 168.601 € 176,468 
WMO vervoer 
Kosten vervoer € 4.840.712 € 4.543.689 € 4.827 926 e 5.125.247 e 5.436179 € 5.772.542 
Kosten call center 196.281 € 203.426 € 212.783 € 222.518 € 232.646 243.181 
Eigen bijdrage € 599.669 € 659.461 € 776.912 e 900.958 1.031.885 € 1.169.995 
Netto kosten € *437.325 4.087.654 e 4.263.797 € 4.446.808 4.636.940 € 4.(45.728 
voormalig AWBZ vervaar (WMO) 
Kosten vervoer e 383.133 € 403.599 429.723 € 457.633 € 487.435 518.664 
Kosten c 383.133 € 403.599 € 429.723 € 457.633 £ 487.435 £ 518.664 
Voormalig AWBZ vervoer (Jeugdmret) 
Kosten vervoer € 192.231 € 195.364 € 201.196 e 207.271 e 213.589 € 219.906 
Kosten 192.231 I 195.364 € 201.196 £ 207.271 c 213.589 « 219.906 
WSW vervoer 
Kosten vervoer € 657.012 e 676.722 e 697.024 € 717.935 € 739.473 e 761.657 
Kosten € 657.012 e 676.722 € 697.024 « 717.935 e 739.473 £ 761.857 
Leerf/ngenvervoer 
Kosten leerlingenvervoer € 3.931.715 « 4049.666 € 4.171 156 € 4.286.291 € 4.425.180 £ 4.557.935 
Kosten « 3.931.715 f 4.049.666 € 4.171.156 4296.291 € 4.425.180 C 4.557.935 
Totale lasten C 9.768.438 € 9.559.554 C 9.916.795 10.287.168 € 10.671.217 c 11.080.359 

a * " WÊÊÊÊÊÊ 
Budgetten 
Basismobliteit € e - « 1.307.000 € 1.307.000 e 1.307.000 £ 1.307.000 
Vraagamankelijk openbaar vervoer e 170.000 € 162 000 f e € -WMO vervoer € 4.140.000 e 3.933.000 e 3.023.000 € 2.872.000 e 2.728.000 € 2.592.000 
Vosrroa^ AWBZ VCAfQfr {WMO? 
voormalig AWBZ vervoer (Jeugdwet) 

410.000 373000 336,000 302-000 271.000 241.000 Vosrroa^ AWBZ VCAfQfr {WMO? 
voormalig AWBZ vervoer (Jeugdwet) € 250 000 € 238.000 € 226.000 € 215.000 € 204.000 € 194.000 
WSW vervoer € 660.000 € 627.000 € 596.000 € 566.000 € 538.000 511.000 
Leerlingenvervoer € 4.411.000 € 4.212.000 € 3.984.000 € 3.648.000 e 3.348.000 € 3.053.000 

Totale baten ieaaeeeHeaaal C 10.041.000 < 9.545.000 € 9.472.000 £ 8.910.000 t 8.396.000 £ 7.898.000 

Saldo WÊWÊÊÊÊËWÊÊËM € 272.562 « 14.554- 444.795- € 1.377.188- e 2.275.217- £ 3.182.359-
Tabel 2: verwachte baten en lasten (scenario 1) 
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Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek 

Lasten 
Vraagafhankelijk vervaar 
Kosten vervoer £ 255.078 234.486 e 241.680 248.895 € 256.109 £ 263.839 
Kosten caü center 9.173 £ 9.310 £ 9.447 € 9.584 9.721 £ 9.858 
Eigen bijdrage € 97.228 e 97.228 € 97.228 e 97.228 € 97.228 £ 97.228 
Netto koeten C 167.023 e 146.548 c 153.899 € 161.250 £ 168.601 £ 176.468 

WMO vervoer 
Kosten vervoer € 4.748.176 c 4.416.738 € 4.654.319 e 4.902.873 e 5.162.959 £ 5.445.793 
Kosten cali center £ 192.529 € 197.742 205.132 € 212.864 € 220.953 £ 229.416 
Eigen bijdrage € 588.206 e 641.036 € 748.975 881.867 e 980.023 £ 1.103.768 
Netto ketsten £ 4 352.500 c 3.973.444 £ 4.110.475 € 4.253.870 c 4.403.889 £ 4.571.440 

Voormalig AWBZ vervoer (WMO) 
Koetan vervoer € 454.049 £ 472.518 e 486.532 e 522.211 € 549.646 £ 578.297 
Kosten € 454.049 « 472.518 € 496.532 i 522.211 c 549.646 £ 578.297 

Voormalig AWBZ vervoer (Jeugdwet) 
Kosten vervoer € 291.152 € 294.671 € 300.890 € 307.347 £ 314.034 £ 320.589 
Kosten £ 291.152 C 294.671 £ 300.890 e 307.347 € 314.034 £ 320.589 

WSW vervoer 
Kosten vervoer 657.012 e 676.722 e 697.024 € 717 935 € 739.473 £ 761.657 
Kosten € «57.012 c 676.722 < 697.024 c 717.935 £ 739.473 £ 761.657 

Leerlingenvervoer 
Kosten leerlingenvervoer e 3.931.715 e 4.049.666 € 4.171.156 e 4.296.291 £ 4425.180 £ 4.557.935 
Kosten « 3.931.715 « 4.049 666 « 4.171.156 € 4.296.291 £ 4.425.180 £ 4.557.935 

Totale lasten c 9.853.450 c 9.613.569 f 9.929.976 10.258.902 £ 10.600.822 £ 10.966.386 

Baten 

Budgetten 
tasismoowteit € € € 1.307.000 £ 1.307.000 £ 1307.000 £ 1.307.000 
vraagafhankelijk openbaar vervoer € 170.000 € 162.000 £ • £ £ £ . WMO vervoer € 4.140.000 e 3.933.000 € 3.023.000 € 2.872.000 £ 2.728.000 £ 2.592.000 
voormalig AWBZ vervoer (WMO) € 410.000 373.000 € 336.000 302.000 r £ 271.000 r £ 241.000 
VbomaHg AWBZ vervoer (Jeugdwet) e 250.000 € 238.000 € 226.000 € 215.000 £ 204.000 £ 194.000 
WSW vervoer € 660.000 € 627,000 € 596,000 566.000 538,000 £ 511.000 
Leerlingenvervoer € 4.411.000 € 4.212.000 € 3.984.000 € 3.648.000 € 3.348.000 £ 3.053.000 

Totale baten S r a a a H H 10.041.000 C 9.545.000 € 9.472.000 C 8.910.000 £ 8.396.000 £ 7.898.000 

saido -TÊÊÊÊÊmmWÊBË € 187.550 C 68,569- < 457.976- c 1.348.902- £ 2.204.822- £ 3.068.386-
Tabel 2: verwachte baten en lasten (scenario 2) 
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Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek 

Lasten 

Vraagafhankelijk vervoer 
Kosten vervoer e 255.078 E 234.466 E 224.763 e 219898 E 221.747 E 228.439 
Kosten call center £ 9.173 € 9.310 e 8.786 € 8.467 E 8.416 € 8.535 
Eigen bijdrage € 97 228 € 97.228 e 90 422 £ 85.901 E 84.183 E 84.183 
Netto koeien « 167.023 C 146 548 e 143.126 C 142.464 £ 145.9(0 £ 152.791 

WMO vervoer 
Kosten vervoer £ 4.840.712 E 4.543 689 € 4.489.971 E 4.528.156 4.706.807 E 4.998.040 
Kosten call center e 196.281 € 203.426 E 197.888 € 196595 € 201.432 E 210.553 
Eigen bijdrage E 599.669 € 659.461 £ 722.528 £ 795.996 E 893.437 £ 1.013.017 
Netto kosten £ 4.437.325 4.087.654 c 3.965.331 £ 3.929.755 £ 4.014.801 £ 4.195.577 

Voormalig AWBZ vervoer (WMO) 
Kosten vervoer € 462.109 € 484.901 € 477.510 £ 480 526 E 498.996 £ 528.311 
Kosten £ 462.109 E 484.901 477.510 C 480.526 £ 498.996 £ 528.311 

Voormalig AWBZ vervoer (Jeugdwet) 
Kosten vervoer £ 298.668 € 304.936 292.055 E 285.830 288.651 E 297.189 
Kosten « 298.668 € 304.936 € 292.055 £ 285.830 £ 288.651 £ 2(7.1(9 

WSW vervoer 
Kosten vervoer £ 657.012 € 676.722 € 648.232 € 634 295 £ 640.258 £ 659465 
Kosten C 657.012 « 676.722 648.232 £ 634.295 £ 640.258 £ 659.465 

Leerlingenvervoer 
Kosten leerlingenvervoer € 3.931.715 e 4.049.666 € 4.171 156 E 4.296.291 E 4.425.180 E 4.557.935 
Kosten < 3.931.715 f 4.049.666 C 4.171.156 C 4.296.291 € 4.425.1(0 £ 4.557.935 

Totale lasten f 9.953.851 € 9.750.426 € 9.697.410 £ 9.768.162 £ 10.013.866 £ 10.391.269 

Baten 

Budgetten 
Basisnvjbtitelt € - e - C 1.307 000 € 1.307.000 E 1.307.000 E 1.307.000 
Vraagafhankelijk openbaar vervoer € 170.000 € 162.000 € - £ - e - £ 
WMO vervoer e 4.140.000 € 3.933.000 € 3.023.000 E 2.872.000 E 2.728.000 E 2.592.000 
Voormalig AWBZ vervoer (WMO) € 410.000 € 373.000 € 336.000 € 302.000 E 271.000 E 241.000 
voormalig AWBZ vervoer (Jeugdwet) € 250.000 e 238.000 e 226.000 E 215.000 € 204.000 £ 194.000 
WSW vervoer 660.000 € 627.000 € 596.000 e 566.000 E 538,000 511,000 
Leerlingenvervoer € 4.411.000 € 4.212.000 € 3.984.000 € 3.648.000 E 3.348.000 € 3.053.000 

Totale baten 10.041.000 € 9.545.000 £ 9.472.000 £ (.910.000 f 8.396.000 £ 7 898.000 

Saldo WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËWÊÊÊk 87.149 < 205426- € 225.410- £ 858 162- £ 1.617.866- f 2.4(3.2(9-

Tabel 2: verwachte baten en lasten (scenario 3) 
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Actualisatie berekening basismobiliteit regio Achterhoek 

Lasten 

VraBgafhankoSfk vervoer 
Kosten vervoer € 255.078 € 234.466 € 241.680 « 248.895 e 256.109 € 263.839 
Kosten call center € 9.173 € 9.310 € 9.447 e 9.584 € 9.721 € 9.858 
Eigen bijdrage € 97.228 € 97.228 97.228 € 97.228 € 97.228 € 97.228 
Netto kosten € 167.023 C 146.548 f 153.899 € 161.250 € 168.601 f 176.468 

WMO vervoer 
Kosten vervoer e 4.387.331 € 3.934.068 € 4.010.675 € 4.098.816 4.199.363 € 4.321.617 
Kosten call center € 177.898 e 176.132 € 176.764 e 177.955 € 179.715 € 182.058 
Eigen bijdrage e 543.504 € 570.982 € 645.400 € 720.523 € 797.115 875.917 
Netto kosten € 4.021.725 c 3.539.218 « 3.S42.039 € 3.556.248 C 3.581.963 € 3.627.757 

Voormalig AWBZ vervoer (WMO) 
Kosten vervoer € 422.621 € 425.436 433.805 € 443.824 € 455.569 € 468.607 
Kosten C 422.621 C 425436 « 433.805 C 443.824 € 455.56» C 468.607 

Voormalig AWBZ vervoer (Jeugdwet) 
Hosten vervoer € 273 996 e 267.782 € 264.275 € 260.999 e 257.936 e 254.789 
Kosten € 273.996 e 267.782 f 264.275 € 260.999 e 257.936 € 254.789 

WSW vervoer 
Kosten vervoer e 590,992 e 577.250 € 563.773 € 550.553 e 537.584 € 524.860 
Kosten c 590.992 c 577.250 € 563.773 € 550.553 c 537.584 < 524.860 

Leerlingenvervoer 
Kosten leertinganvervoer € 3931.715 € 4.049.666 C 4.171.156 e 4.296.291 € 4.425180 € 4.557.935 
Kosten C 3.931.715 C 4.049.668 € 4.171.156 c 4.296.291 € 4425.180 C 4.557.935 

Totals lasten f 9.408.072 c 9.005.900 « 9.128.947 « 9.269.165 f 9.426.834 C 9.610.416 

Budgetten 
BasrsmobiWeil € € - € 1.307.000 e 1.307.000 € 1.307.000 € 1.307.000 
Vraagafhankelijk openbaar vervoer 170.000 162.000 e . € ,.• € •- ' 
WMO vervoer € 4.140.000 € 3.933.000 € 3.023.000 € 2.872.000 € 2.728.000 € 2.592.000 
voormalig AWBZ vervoer (WMO) € 410.000 373.000 € 336.000 302.000 271.000 241.000 
voormalig AWBZ vervoer (Jeugdwet) 
WSW vervoer 

€ 250.000 
660.000 

€ 238000 
627.000 

6 226.000 
596.000 

€ 
€ 

215.000 
566.000 

€ 
e 

204.000 
538.000 € 

194.000 
511.000 

Leerlingenvervoer 

Totale baten 

€ 

« 

4.411.000 

10.041.000 

€ 

€ 

4.212.000 

9.545.000 

€ 

C 

3.984.000 

9.472.000 

€ 

« 

3.648.000 

8.910.000 

€ 

< 

3.348.000 

8.396.000 

€ 

€ 

3.053.000 

7 898 000 

saido 'SKaBBSBBSS C 632.928 C 539.100 c 343.053 C 359.165- C 1.030.834- c 1.712.416-
Tabel 2: verwachte baten en lasten (scenario 4) 
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Basismobii i tei t 
Achterhoek 

Regiotaxi 

Alle gemeenten en de provincie hebben een lopend vervoercontract tot en met juni 2015. Een aansluitend 

vervoercontract is gegund door de provincie voor de periode van juli 2015 tot en met december 2016. 

Gedurende looptijd van de vervoercontracten blijft het Beheerbureau en het call center van Regiotaxi 

Gelderland actief. 

Leerlingenvervoer 

De gemeenten hebben het leerlingenvervoer in 2 percelen gecontracteerd tot en met augustus 2016, dat 
daarna nog 1 jaar verlengd kan worden. Alle gemeenten hebben een overeenkomst voor contractmanagement 
voor leerlingenvervoer met Forseti gedurende het vervoercontract. 

Vervoer groepsondersteuning 

Alle gemeenten hebben voor 2015 een jaarcontract met de zorgaanbieders, met de optie om een jaar te 
verlengen. Alleen Doetinchem heeft dit contract afgesloten voor 3 jaar (2015-2017). In dat contract is het 
vervoer van en naar de locatie opgenomen. De vergoeding bedraagt € 7,50 per persoon (€ 15,00 voor een 
persoon in een rolstoel) per dag aan de zorgaanbieder. 

WSW-vervoer 

Binnen de gemeenten zijn 3 WSW-bedrijven actief: Delta, Wedeo en Hameland. Delta is in de Achterhoekse 
gemeenten alleen actief in Bronckhorst. Deze activiteiten worden echter overgedragen aan Wedeo. Deze 
bedrijven regelen zo nodig zelf het vervoer voor hun werknemers. 

Kadernota Basismobiliteit in de regio Achterhoek - 1 augustus 2015 Bijlagen 



Wgr: openbaar Bijéén 
Team lichaam voerings gemeente gemeente (op bedrijf (NV/BV) 
Opdrachtgeving organisatie basis van een 

DVO) WKÊkm 
Wettelijke Art 8:1 Wgr Art 8:3 Wgr Art 8:4 Wgr Privaatrechte Burgerlijk Wet
grondslag overeenkomst boek Boek 2 

Nieuwe Er wordt een rechtspersoon Een of meerdere gemeenten Er wordt een 
rechtspersoon? opgericht die de taken uitvoert voeren taken voor andere rechtspersoon 

gemeenten uit opgericht die de 
taken uitvoert 

Rol Voor deelnemers geldt zowel een Voor 'gastgemeenten' alleen Voor gemeen
deelnemende opdrachtgeversrelatie als ook een sturing via opdrachtgeversrol, ten geldt zowel 
gemeenten rol als eigenaar; in die laatste rol geen governance-aspecten een opdracht

speelt ook governance een geversrelatie als 
belangrijke rol ook een rol als 

eigenaar; in die 
laatste rol 
speelt ook 
governance een 
belangrijke rol 

Bestuurlijke Algemeen Leden van het Geen extra Geen extra Geen extra 
druk Bestuur: bestuur van de bestuurs bestuurs bestuurs

vertegenwoor bedrijfs organen. Optie organen. Optie organen. Optie 
digers van de voerings is instellen is instellen is instellen 
deelnemers organisatie (bestuurlijke) (bestuurlijke) (bestuurlijke) 
Dagelijks worden door en stuurgroep stuurgroep stuurgroep of 
Bestuur: voor uit de deel NB Voor de raad van com
zitter en twee nemende gastgemeenten missarissen. 
of meerandere colleges van ontstaat 
leden, aange burgemeester afhankelijkheid 
wezen door en en wethouders van de 
uit het alge aangewezen uitvoerende 
meen bestuur gemeente 

Voorzitter 
aangewezen 
door en uit het 
algemeen 
bestuur 

Rechtspersoon Het openbaar De bedrijfs De uitvoerende De uitvoerende De BV of NV is 
lijkheid lichaam is een voeringsorga gemeente is gemeente is een rechts

rechtspersoon nisatie is een een (bestaande) een (bestaande) persoon. 
rechtspersoon rechtspersoon rechtspersoon 



Rechtsvormen Wgr: openbaar Wgr: Bedrijfs Wgr: bij één Bij één Overheids
Team lichaam voerings gemeente gemeente (op bedrijf (NV/BV) 
Opdrachtgeving organisatie basis van een 

Deelnemers Raden, colleges Uitsluitend Deelnemende In deze privaat Deelnemende 
en/of colleges van gemeenten rechtelijke over gemeenten 
burgemeesters burgemeesters brengen taken eenkomst brengen taken 

en wethouders onder bij de spreken en bevoegd
uitvoerende gemeenten af heden onder bij 
gemeente, die dat de ene een hiervoor 
in opdracht van gemeente taken opgericht 
de andere ge uitvoert voor de bedrijf. 
meenten deze andere 
taken uitvoert. gemeenten. 
Daartoe verle
nen de deel
nemende 
gemeenten 
mandaat aan de 
uitvoerende 
gemeente. 

Taak Gemeenten Regeling wordt Dit is vooral een passende Artikel 160 lid 2 
kunnen taken uitsluitend samenwerkingsvorm als een Gemeentewet 
en bevoegd getroffen ter gemeente voor een bepaalde taak aan dat een BV 
heden dele behartiging van de werkprocessen goed op orde of NV alleen 
geren aan het de sturing en heeft. mag worden 
openbaar beheersing van Ook geschikt om schaalvoordelen opgericht 
lichaam. Vrijwel ondersteunen te realiseren en de kwetsbaarheid indien dat in 
alle taken de processen en van de ambtelijke organisatie te het bijzonder 
kunnen worden van uitvoerings beperken. aangewezen 
overgedragen, taken van de moet worden 
zowel raads- deelnemers die geacht voor de 
taken als een college behartiging van 
collegetaken. bevoegdheid het daarmee te 
Voor uitvoe zijn. dienen 
rende taken is openbaar 
het openbaar belang. 
lichaam vaak 
een relatief 
zware vorm. 

BTW 
compensatie 

Met betrekking tot de BTW-compensatie kan er verschil zitten tussen een private of 
publieke organisatie. Dit is echter afhankelijk hoe de belastinginspecteur dit interpreteert. 
Voor het Beheerbureau Regiotaxi Gelderland was er geen verschil tussen een private of 
publieke organisatie. 



Rechtsvormen Wgr: openbaar 
Team lichaam voerings gemeente gemeente (op bedrijf (NV/BV) 
Opdrachtgeving organisatie basis van een 

DVO) • M R 
Voordelen Daadwerkelijke Daadwerkelijke Over de gewenste kwaliteit 

overdracht van overdracht van waarmee de overgedragen taken 
taken en taken en worden uitgevoerd, worden vooraf 
bevoegdheden bevoegdheden afspraken gemaakt in overeen
aan een aan een komsten. Dat kan ook voor de 
gezamenlijk gezamenlijk wijze waarop met elke gemeente 
orgaan, waarin orgaan, waarin wordt afgerekend. Hierdoor 
alle gemeenten alle gemeenten kunnen schaalvoordelen worden 
zijn vertegen zijn vertegen benut en is de uitvoerende 
woordigd. woordigd. gemeente niet afhankelijk van het 

budgetrecht van iedere 
Slagvaardigheid Slagvaardigheid deelnemende gemeente voor 
ontstaat ontstaat ieder afzonderlijk besluit, terwijl 
wanneer ook wanneer ook de financiële prikkel voor elke 
middelen middelen gemeente wel behouden blijft. 
worden overge worden overge
dragen en de dragen en de Er wordt geen nieuwe bestuurlijke 
organisatie niet organisatie niet eenheid gecreëerd. 
afhankelijk is afhankelijk is 
van het per van het per 
besluit besluit 
uitoefenen van uitoefenen van 
het budgetrecht het budgetrecht 
door iedere door iedere 
deelnemende deelnemende 
gemeente. gemeente. 

Minder 
bestuurlijke 
drukte door 
enkelvoudig 
bestuur. 

Nadelen Opzetten is In de beleving van de deel
tijdrovend. nemende gemeenten is de 
Gemeente uitvoerende gemeente snel 
raden staan op dominant. Deze vorm kan leiden 
relatief grote tot een afstandelijke 
afstand en opdrachtgever - opdrachtnemer 
hebben gevoel relatie, waarin niet het gezamenlijk 
dat hun invloed realiseren voorop staat, maar het 
beperkt is. controleren van afspraken. 



VERGELIJKING RECHTSVORMEN TEAM OPDRACHTGEVING 

opsnbssr Regio voerings gemeente gemeente bedrijf 
lichaam Achterhoek organisatie (DVO) (NV/BV) 

Eenvoud van + + 
oprichting Opstellen van Oprichten Opstellen van Opstellen van Opstellen Oprichten van 

een relatief relatief een een gemeen een gemeen mandaat- een nieuw 
grote gemeen voudig (Regio schappelijke schappelijke overeen bedrijf. 
schappelijke bestaat al). regeling regeling komst. Goedkeuring 
regeling. Kost Mobiliteit is van provincie 
relatief veel nu echter niet is nodig. 
t i jd. bij de Regio 

belegd. Ook 
moet verde
ling taken, 
bevoegd
heden en 
mandaten 
vastgelegd 
worden. 

Invloed van _ + + + + 
gemeenten/ Alle Alle Alle Gemeenten Gemeenten Alle 
colleges gemeenten gemeenten gemeenten zijn opdracht zijn opdracht gemeenten 

zowel op zowel op zowel op gever aan gever aan zowel op
drachtgever drachtgever drachtgever uitvoerende uitvoerende drachtgever 
als eigenaar. als eigenaar. als eigenaar. gemeente. gemeente. als eigenaar. 
Er is invloed Door manda Ook invloed Kwaliteit uit Kwaliteit uit Ook beperkt 
op werkwijze/ tering van op werkwijze/ voering wordt voering wordt invloed op 
bestuur. Door taken naar de bestuur. vooraf vast vooraf vast werkwijze/ 
relatief grote bestuurs gelegd in de gelegd in de bestuur. 
afstand is commissie regeling. overeen
(gevoel dat) invloed op Weinig komst. Weinig 
lokale invloed werkwijze. invloed op invloed op 
beperkt (is). 

Via Regio
bestuur 
invloed op 
bestuur (maar 
op afstand) 

werkwijze. 

Uitvoerende 
gemeente kan 
dominant 
lijken. Dit kan 
leiden tot 
afstand tot 
opdrachtgever 
en opdracht
nemer, waar
bij niet het 
gezamenlijk 
realiseren 
voorop staat, 
maar het 
controleren 
van afspraken. 

werkwijze. 

Uitvoerende 
gemeente kan 
dominant 
lijken. Dit kan 
leiden tot 
afstand tot 
opdrachtgever 
en opdracht
nemer, waa
rbij niet het 
gezamenlijk 
realiseren 
voorop staat, 
maar het 
controleren 
van afspraken. 



Wgr: In bestaande Wgr:Bedrijfs- Wgr: bij één Bij één Overheids
openbaar Regio voerings gemeente gemeente bedrijf 
lichaam Achterhoek organisatie (DVO) (NV/BV) 

Bestuurlijke + ++ ++ ++ ++ 
druk Door Gebruik Door Geen nieuwe Geen nieuwe Weinig 

Algemeen en maken van enkelvoudig bestuurlijke bestuurlijke bestuurlijke 
Dagelijks bestaande bestuur eenheid. eenheid. druk. 
Bestuur veel structuren; minder Wethouders 
bestuurlijke uitvoering bestuurlijke in raad van 
druk en mandateren drukte. bestuur. 
relatief grote naar bestuurs
afstand ten commissie 
opzichte van 
de colleges. 

Past bij de + + _ _ 

aard van de Organisatie Als binnen de Organisatie Team Team Team 
werk vorm is bestaande vorm is bij Opdracht Opdracht Opdracht
zaamheden relatief zwaar organisatie uitstek ge geving is een geving is een geving is een 

voor deze een werkwijze schikt omdat uitvoerende uitvoerende uitvoerende 
uitvoerende gevonden het Team organisatie. organisatie. organisatie. 
taken. wordt die past Opdrachtgevin Deze taken Deze taken Deze taken 

bij de g uitvoerings kunnen kunnen kunnen 
Taken en uitvoerings taken onder worden over worden over worden 
bevoegd taken van het verantwoor gedragen aan gedragen aan uitgevoerd 
heden worden Team delijkheid van een andere een andere door een 
daadwerkelijk Opdrachtgevin het college gemeente. gemeente. overheids
overgedragen g. omvat. bedrijf. 
aan een N.B. Er is nu N.B. Er is nu 
gezamenlijk Taken en Taken en geen geen N.B. Omdat 
orgaan. bevoegd bevoegd gemeente die gemeente die het publieke 
waarin alle heden worden heden worden deze taken deze taken taken zijn ligt 
gemeenten daadwerkelijk daadwerkelijk goed op orde goed op orde het echter (op 
zijn vertegen overgedragen overgedragen heeft en dus heeft en dus grond van de 
woordigd. aan een aan een bij uitstek een bij uitstek een Gemeente

gezamenlijk gezamenlijk geschikte geschikte wet) meer 
orgaan. orgaan, waar uitvoerende uitvoerende voor de hand 
waarin alle in alle gemeente zou gemeente zou te kiezen voor 
gemeenten gemeenten zijn. zijn. een publieke 
zijn vertegen zijn vertegen samenwer
woordigd. woordigd. kingsvorm. 

Efficiency/ _ _ + + _ 

Kosten Organisatie Er kan gebruik Er komt een Er kan gebruik Er kan gebruik Er komt een 
vorm brengt gemaakt nieuwe gemaakt wor gemaakt wor nieuwe 
relatief veel worden van organisatie. den van de den van de organisatie. 
administra de bestaande Dat leidt tot 'back office' 'back office' Dat leidt tot 
tieve last en overleggen en extra en onder en onder extra 
overleggen faciliteiten van administratie steuning van steuning van administratie 
met zich mee. de Regio en onder een bestaande een bestaande en onder

steuning. gemeente. gemeente. steuning. 

Fiscale 
gevolgen 

Met betrekking tot de BTW-compensatie kan er verschil zitten tussen een private of publieke 
organisatie. Dit is echter afhankelijk hoe de belastinginspecteur dit interpreteert. Voor het 
Beheerbureau Regiotaxi Gelderland was er geen verschil tussen een private of publieke organisatie. 



I IJLAGE 8 VERGELIJKING RECHTSVORMEN VERVOERCENTRALE 

Optimalisatie 
vervoerproces Er ontbreken financiële 

prikkels om het proces 
te optimaliseren. 

+ 
In een DVO kunnen 
prikkels worden 
ingebouwd om het 
vervoerproces te 
optimaliseren. 

+ 
In een DVO kunnen 
prikkels worden 
ingebouwd om het 
vervoerproces te 
optimaliseren. 

++ 
Door financiële prikkels 
in het contract worden 
optimalisaties in het 
proces gezocht. 

Invloed 
gemeente 
(-bestuur) 

+ 
Door de directe relatie 
tussen gemeentef-
bestuur) en centrale 
kan sturing op kwaliteit 
vrij direct zijn. 
(processturing) 

N.B. Hierdoor is er wel 
een risico voor de 
continuïteit van de 
kwaliteitssturing door 
mogelijk wisselende 
politieke wensen. 

Door de eigendoms
relatie is sturing op 
kwaliteit beperkt 
mogelijk, (sturing op 
proces en resultaat) 

Door de eigendoms
relatie is sturing op 
kwaliteit beperkt 
mogelijk, (sturing op 
proces en resultaat) 

De directe invloed 
vanuit het gemeente 
(-bestuur) is beperkt 
door het 
bestek/contract, 
(resultaatsturing) 

Product
ontwikkel ing/ De scope van de Doordat de centrale in 

+ 
Doordat de private 

++ 
Periodieke aanbe

vernieuwing centrale beperkt zich 
tot de Achterhoek. 
Productontwikkelingen 
elders worden niet 
automatisch 
meegenomen. 

de toekomst mogelijk 
ook actief kan worden 
in andere regio's 
kunnen inzichten en 
ontwikkelingen van 
elders worden 
meegenomen. 

partij ook actief kan 
zijn in andere regio's 
kunnen inzichten en 
ontwikkelingen van 
elders worden 
meegenomen. 

steding zorgt ervoor 
opdrachtgever en 
marktpartij (periodiek) 
oog hebben voor 
productontwikkeling. 
De marktpartij kan 
tijdens de contract
periode ervaringen van 
elders meenemen. 

Rol van de 
overheid Het past niet bij de 

visie van de regis
serende overheid om 
uitvoerende taken 
vanuit de markt naar 
de overheid te halen. 

Hoewel op afstand in 
een NV/BV, haalt de 
overheid hiermee 
uitvoerende taken uit 
de markt naar de 
overheid. 

+ 
De PPS maakt het 
mogelijk kennis van 
marktpartijen te 
combineren met meer 
directe regie vanuit de 
overheid. 

++ 
Past binnen de trend 
van terugtredende 
overheid. 
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Rechtsvormen Gemeentelijke dienst Overheidsbedrijf Publiek Private Marktpartij 
Vervoercentrale 

Gemeentelijke dienst 
(NV/BV) Samenwerking 

Marktpartij 

Schaalvoordelen 
en ontwikkei-
kosten 

De werkzaamheden 
zijn nieuw voor de 
overheid. De organi
satie moet opgezet en 
bemenst worden en 
kennis en software 
moet worden 
ingekocht. Deze kosten 
ten laste van de 
regiogemeenten. 

De werkzaamheden 
zijn nieuw voorde 
overheid. De organi
satie moet opgezet en 
bemenst worden, en 
kennis en software 
moet worden 
ingekocht. Deze kosten 
ten laste van de 
regiogemeenten, maar 
kunnen op termijn 
mogelijk ook deels 
terugverdiend worden 
door inzet van de 
centrale in andere 
regio's. 

+ 
De private partner 
neemt kennis en 
ervaring mee. 
Ontwikkelde kennis en 
software kan ook 
elders ingezet (en 
terugverdiend) 
worden. 

++ 
Marktpartijen hebben 
ervaring en kennis op 
dit gebied. Kosten en 
afschrijving kunnen 
over meerdere 
locaties/ projecten 
verdeeld worden, 
waardoor er grotere 
innovatiekracht is. 

Risico's 
Deze taak wordt nu 
niet door de gemeente 
uitgeoefend. Is het 
mogelijk deze 
ontwikkeling tijdig en 
op het juiste 
kwaliteitsniveau gereed 
te krijgen. 

Deze taak wordt nu 
niet door de gemeente 
uitgeoefend. Is het 
mogelijk deze 
ontwikkeling tijdig en 
op het juiste 
kwaliteitsniveau gereed 
te krijgen. 

Deze vorm van PPS 
bestaat nog nergens. 
Juridische aspecten 
moeten nog uitgewerkt 
worden. 
Mogelijk belangen
tegenstelling tussen de 
partijen. 

Afhankelijk van een 
partij die andere 
belangen kan laten 
prevaleren boven 
belangen van de 
Achterhoek. 

Bestek moet bij 

Kan en zal de 
gemeentelijke dienst 
voldoende blijven 
innoveren? 

Kan en zal het 
overheidsbedrijf 
voldoende blijven 
innoveren? 

aanbesteding volledig 
zijn. 

Borging kennis 
en continuïteit 

+ 
Lokale kennis en 
ervaring blijft ter 
beschikking van de 
regiogemeenten. 

+ 
Lokale kennis en 
ervaring blijft ter 
beschikking van de 
regiogemeenten. 

+ 
Lokale kennis en 
ervaring blijft ter 
beschikking van de 
regiogemeenten. 

Door periodieke 
aanbesteding kan een 
groot deel van de 
opgebouwde lokale 
kennis en ervaring 
verloren gaan. 

Kadernota Basismobiliteit in de regio Achterhoek -1 augustus 2015 Bijlagen 



Samenwerkingsovereenkom 
Basismobiliteit 2017-2019 

regio Achterhoek 

Basismobiliteit 
Gelderland 



Samenwerkingsovereenkom Basismobiliteit 
regio Achterhoek 

1. Partijen en overwegingen 

De ondergetekenden: 

a. De provincie Gelderland, te dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde mevrouw C.G. Bieze die 
hiertoe is aangewezen op grond van artikel 176, tweede lid van de Provinciewet, handelend ten 
uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 4 november 2014, hierna te noemen 'de 
provincie', 

b. de gemeente Aalten, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders 
d.d. 24 maart 2015, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester van 
Bronckhorst, 

c. de gemeente Berkeiland, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en 
wethouders d.d. 17 maart 2015, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester 
van Bronckhorst, 

d. de gemeente Bronckhorst, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en 
wethouders d.d. 17 maart 2015, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
burgemeester, Mw. H. Huijbregts-Schiedon, 

e. de gemeente Doetinchem, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en 
wethouders d.d. 17 maart 2015, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester 
van Bronckhorst, 

f. de gemeente Oost-Gelre, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en 
wethouders d.d. 17 maart 2015, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester 
van Bronckhorst, 

g. de gemeente Oude IJsselstreek, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en 
wethouders d.d. 17 maart 2015, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester 
van Bronckhorst, 

h. de gemeente Winterswijk, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en 
wethouders d.d. 24 maart 2015, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester 
van Bronckhorst, 

b tot en met h hierna te noemen 'de regio', 

Hebben het volgende in aanmerking genomen: 
a. Gedeputeerde Staten hebben op basis van de Wet personenvervoer 2000 als OV-autoriteit de 

bevoegdheid voor het organiseren van het openbaar vervoer per bus, regionaal treinvervoer en 
het vraagafhankelijk openbaar vervoer waarvoor de provincie de financiële consequenties 
draagt; 

b. Gemeenten zijn verantwoordeli jk voor een aantal vormen van doelgroepenvervoer met 
betrekking to t Leerlingen, Wmo, Participatie en Jeugd, gebaseerd op de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en het Besluit Wet maatschappelijke ondersteuning en de wetgeving 
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betref fende het leerl ingenvervoer in de drie onderwi jswet ten: de Wet op primair onderwijs 
(Wpo), de Wet op expert isecentra (Wee) en de Wet op voortgezet onderwi js (Wvo) waarvoor de 
gemeenten de f inanciële consequenties dragen; 

c. Het gemeentel i jke doelgroepenvervoer representeert binnen de basismobil i teit, als bedoeld 
onder a. en b. de grootste vervoervraag; 

d. De gemeenten Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doet inchem, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en 
Winterswi jk zijn overeengekomen samen te werken in de regio op basis van een 
samenwerkingsvorm met rechtspersoonli jkheid dan wel een samenwerkingsvorm waarbi j één 
rechtspersoon aangewezen kan worden als centraal aanspreekpunt en drager van rechten en 
verpl ichtingen namens samenwerkende parti jen (bv. Centrumgemeente constructie). Deze 
samenwerkingsvorm is nog niet gerealiseerd, maar zal uiterl i jk per 1 januari 2016 to t stand zijn 
gebracht; 

e. Parti jen zijn van mening dat regionale samenwerking en regie goede kansen bieden voor het 
opt imaal inspelen op de lokale en regionale vervoersvraag met een eff iciënt en effectief 
vervoeraanbod; 

f. Partijen zien het waarborgen van de basismobil i teit als een opdracht die zij samen wil len 
oppakken, waarbi j de regio de organisatie van de basismobil i teit op zich neemt en waarbij de 
provincie budget en expertise beschikbaar stelt om to t een opt imaal vervoeraanbod te komen; 

g. Gedeputeerde Staten zijn daarom bereid de regio een mandaat te verstrekken om een deel van 
hun taken ten aanzien van het vraagafhankeli jk OV uit te voeren; 

h. De samenwerking tussen provincie en de regio wo rd t vastgelegd in deze 
samenwerkingsovereenkomst; 

i. De 'Visie en Kaders 2016-2018' zoals opgenomen in de brief Invulling Basismobiliteit 2016-2018 
(2012-002949) van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Gelderland vormt het 
inhoudeli jke richtsnoer onder deze overeenkomst en is bijgevoegd als bijlage 1. 

En zijn het volgende overeengekomen: 
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2. Doelstellingen 

Artikel 1 - Doelstellingen 
De doelstell ingen van deze samenwerkingsovereenkomst zijn: 

1. Dat iedereen zich binnen de provincie zelfstandig en tegen een redelijk tar ief kan verplaatsen 
door een herkenbaar collectief vervoeraanbod; 

2. Het realiseren van een opt imale aansluiting van het OV-vangnet op de belangrijkste 
knooppunten van het OV-netwerk; 

3. De ui tvoer ing voor regiotaxi-OV over te dragen naar de regio; 
4. Ruimte te creëren voor het aanbieden van andere vormen van vervoer in het kader van het 

OV-vangnet, naast of in plaats van regiotaxi-OV, passend binnen de wet te l i jke regeling en 
andere afspraken in de OV-concessies; 

5. Wederzijdse rechten en plichten vast te leggen teneinde beleidsvoorbereiding, ui tvoering, 
contractbeheer en innovatie effect ief en eff iciënt vorm te geven. 

3. Looptijd 

Artikel 2 - Looptijd 
1. Deze overeenkomst t reedt in werking op het moment dat de laatst tekenende part i j deze 

overeenkomst ondertekend heeft, behoudens het in lid 2 van dit art ikel bepaalde; 
2. De art ikelen 5.2, 5.12 t / m 5.15, 8.1 t / m 8.6, 9, en 11.1 t reden in werk ing vanaf 1 januar i 

2017; 
3. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op 1 januari 2020. Verpl ichtingen die naar hun 

aard bestemd zijn ook na beëindiging van deze overeenkomst van toepassing te bl i jven, 
behouden hun werking; 

4. Deze overeenkomst kan maximaal drie maal met een jaar verlengd worden , waarbi j part i jen 
uiterl i jk 12 maanden voor af loop van de overeenkomst hierover overeenstemming dienen te 
hebben bereikt. 

4. Taken & bevoegdheden 

Artikel 3 - Gezamenlijke taken en bevoegdheden 
Provincie en de regio: 

1. Hebben onder l ing afstemming over de samenhang en integratie van het OV-vangnet met het 
overige OV en de ontwikkel ing van het overige doelgroepenvervoer in brede zin; 

2. Evalueren de samenwerkingsovereenkomst - en de uitvoering ervan - begin 2018; 
3. Stemmen het, door de regio opgestelde en in art ikel 5 lid 15 beschreven, bestedingsplan af; 
4. Wisselen kennis en ervaringen uit . 

Artikel 4 - Taken en bevoegdheden van de provincie 
De provincie: 

1. Stelt het provinciale OV-beleid vast, waaronder het reizigerstarief voor het OV-vangnet; 
2. Verstrekt f inanciële middelen conform artikel 8; 
3. Brengt kennis in in het te formeren regionaal ontwikke l team; 
4. Onderhoudt contacten met aangrenzende OV-autori tei ten om te bevorderen dat het OV-

vangnet, daar waar gewenst, ook goede mogel i jkheden biedt om over de regio-, provincie-
en landsgrenzen heen te reizen; 

5. Toetst o f per 1 januari 2016 een adequate samenwerkingsvorm en een adequate 
uitvoeringsorganisatie bestaat voor het uitvoeren van de taken van de regio en of per 1 
oktober 2016 de relevante contracten met marktpart i jen zijn afgesloten; 
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6. Toetst of bij de invull ing van het OV-vangnet in de regio de kwali teit voldoende is waarbi j de 
situatie in 2014 als referentie geldt ; 

7. Behoudt zich het recht voor o m de financiële bijdrage aan de regio voor het OV-vangnet te 
beëindigen indien de kwaliteit van de invull ing van basismobil iteit zoals bedoeld in het vorige 
lid onvoldoende bli jkt, bi jvoorbeeld op basis van een klanttevredenheidsonderzoek of een 
andere kwal i te i tsmeting; 

8. Kan, indien toepassing is gegeven aan lid 7 van dit art ikel, het OV-vangnet in eigen beheer 
opzetten. 

Artikel 5 - Taken en bevoegdheden van de regio 
De regio: 

1. Zal vóór 1 januari 2016 een samenwerkingsvorm inrichten met rechtspersoonli jkheid, dan 
we l een samenwerkingsvorm waarbi j één rechtspersoon aangewezen kan worden als 
centraal aanspreekpunt en drager van rechten en verpl ichtingen (bv. Centrumgemeente 
constructie). Deze rechtspersoon neemt rechten en verpl ichtingen voortv loeiend uit deze 
overeenkomst over van de deelnemende gemeenten; 

2. Is vanaf 1 januari 2017 verantwoordel i jk voor het OV-vangnet in de regio door middel vanaf 
te sluiten contracten betref fende regiotaxi ( 'openbaar vervoer op afroep' WP2000) of door 
middel van alternatieve mobil i tei tsoplossingen, bij voorbeeld met inzet van vri jwil l igers; 

3. Vult het OV-vangnet in met behoud van de bestaande systeemkenmerken voor regiotaxi-OV 
tenzij na afstemming met de provincie to t wijziging word t besloten; 

4. Faciliteert en st imuleert dat gemeenten en eventuele andere part i jen ook andere 
onderdelen van hun doelgroepenvervoer geheel of gedeelteli jk onderbrengen in het 
regionale systeem van basismobil i teit ; 

5. Is bevoegd de gemeenten in de regio binnen de overeengekomen samenwerkingsstructuur 
te r uitvoering van deze overeenkomst te b inden; 

6. Zorgt binnen de regio voor regionale afs temming tussen gemeenten; 
7. Draagt zorg voor de organisatie en ondersteuning van de overlegstructuur; 
8. Is verantwoordel i jk voor de wijze waarop de regionale regie word t ingevuld; 
9. Is verantwoordel i jk voor de in- of aanbesteding, het contractbeheer, een adequate 

klachtenregeling en de moni tor ing van de kwali teit van het OV-vangnet; 
10. Heeft uiterl i jk op 1 januari 2016 een uitvoeringsorganisatie voor het ui tvoeren van de 

werkzaamheden genoemd in art ikel 5.9; 
1 1 . Is verantwoordel i jk voor het uiterl i jk op 1 oktober 2016 sluiten van overeenkomsten met 

ui tvoerende marktpar t i jen; 
12. Waarborgt in de te sluiten overeenkomsten de continuïtei t en kwali tei t van het OV-vangnet 

door bij voorbeeld het opnemen van boeteclausules, een bonus-/malusregel ing en het eisen 
van voldoende verzekering; 

13. Is verantwoordel i jk voor adequate kwartaalrapportages over het gebruik en de 
kostenontwikkel ing van het OV-vangnet in een nader door de regio en Gedeputeerde Staten 
vast te stellen format ; 

14. Is verantwoordel i jk voor de moni tor ing van de kwal i tei t van de basismobil i teit jaarli jks onder 
alle doelgroepen volgens een nader te bepalen format ; 

15. Stelt jaarli jks een verantwoord ing op waarui t bl i jkt wa t de kosten zijn geweest voor het 
ui tvoeren van de gemandateerde taak; 

16. Stelt een bestedingsplan op voor eventuele overschotten van middelen voor de 
gemandateerde OV-taak en voer t d i t plan uit na afstemming bedoeld in art ikel 3.3; 

17. Is bevoegd, onverminderd de verpl icht ing in te staan voor de in mandaat ui tgeoefende taken 
en bevoegdheden, haar taken geheel of gedeeltel i jk te beleggen bij een regiecentrale of een 
andere derde part i j . 
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5. Samenwerkingsstructuur 

Artikel 6 - Overlegstructuur 
1. Tussen part i jen v indt geregeld overleg plaats in een overlegstructuur bestaande uit de 

volgende onderdelen: 
Een regionaal bestuurl i jk gremium en; 
Een ambtel i jke regionale projectgroep. 

2. Gedeputeerde Staten zijn adviseur van het regionaal bestuurl i jk gremium en geven gevraagd 
en ongevraagd advies en nemen, vertegenwoordigd door de gedeputeerde Economie, 
Mobi l i te i t en Omgevingsvergunningen en -handhaving - of een ambtel i jk vertegenwoordiger, 
minimaal eenmaal per jaar - of op uitnodiging vaker - deel aan de beraadslagingen van het 
bestuurl i jke gremium. 

7 - Samenstelling, werkwijze en taken regionale projectgroep 
Er word t één ambtel i jke regionale projectgroep samengesteld, te noemen 'de projectgroep'. 
De projectgroep bestaat uit ambtel i jke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten 
en de provincie. 

De projectgroep komt minimaal vier maal per jaar bi jeen. 
De projectgroep bereidt de besluiten voor van de regio en de provincie en zorgt ter zake voor 
de nodige afstemming tussen part i jen. 
De taken van de projectgroep zijn in elk geval: 
a. Ontwikkelen: ontwikkel taken gericht op de doorontwikkel ing van de basismobil i teit 

betref fende onder andere de integratie of afstemming tussen OV en doelgroepenvervoer, 
de ontwikkel ing van vervoeralternat ieven in het OV-vangnet en de aanpassing van de 
kenmerken van OV-regiotaxi. 

b. Beheer: adviseren over beheertaken van de regio gericht op kwali tei t en kosten van het 
vervoersysteem betref fende onder andere tar ieven, uitvoeringskwali tei t , 
k lant tevredenheid, contractbeheer, klachten, management informat ie, f inanciering en 
kostenbeheersing. 

De projectgroep kan taak- en werkgroepen instellen die zich r ichten op één of meer taken 
van de Projectgroep, waarbi j in ieder geval een ontwikke l team. 
Het ontwikke l team richt zich specifiek op de taken genoemd in l id 5.a. 
Het ontwikke l team bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten, de provincie, de OV-
concessiehouder(s), de eventuele regiecentrale en /o f taxivervoerder(s). 

6. Financieel 

Artikel 8 - Kosten en bijdrage van de provincie 
1. Gedeputeerde Staten verstrekken jaarlijks een taakstellend budget a € 578.529,- (prijspeil 

2014) voor de gemandateerde taak (OV en beheer), als bedoeld in art. 5 . 1 . 
2. De regio is f inancieel risicodragend voor het OV-vangnet, behoudens in de situaties zoals 

beschreven in de leden 3 en 4 van dit art ikel. 
3. Indien verlaging van het reizigerstarief van OV-regiotaxi door de provincie ervoor zorgt dat 

het voor de regio, op basis van lid 1 van dit art ikel, beschikbare taakstel lend OV budget, 
aantoonbaar wo rd t overschreden, zal de provincie deze overschri jding compenseren. 

4. Wanneer door toepassing te geven aan artikel 9 en met in acht name van het gestelde in 
art ikel 9, het op basis van lid 1 van dit art ikel 8 beschikbare taakstel lend OV budget, 
aantoonbaar wo rd t overschreden, zal de provincie deze overschri jding compenseren. 

5. De regio ontvangt jaarli jks van de provincie een (exploitatie-)subsidie a € 842.231,- (prijspeil 
2014) voor het door haar te organiseren Wmo-vervoer. 

Artikel 
1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
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6. De in de leden 1 en 5 genoemde bedragen worden jaarli jks geïndexeerd conform de 
indexering die het Rijk toepast op de BDU of de daarvoor in de plaats komende regeling. Bij 
een verlaging van de BDU door het Rijk v indt geen kort ing plaats op deze bedragen. 

7. De financiële middelen van de provincie worden beschikbaar gesteld vanaf december 2016 
als de uitslagen van de regionale aanbestedingen bekend zijn en een start kan worden 
gemaakt met de ui tvoering van het vervoer op 1 januari 2017. 

8. De kosten van ambtel i jke en bestuurl i jke inzet worden tussen part i jen niet verrekend. 
9. De methodiek waarmee de bedragen in dit art ikel t o t stand zijn gekomen en de opbouw van 

deze bedragen zijn bijgevoegd in bijlage 2. 
10. Alle bedragen genoemd in deze overeenkomst zijn exclusief BTW. Partijen dragen zelf zorg 

voor afdracht en terugvorder ing van BTW. 

7. Alternatieven 

Artikel 9 - Invulling alternatieven 
Indien de provincie l i jndienstvoorzieningen aanpast en een andere vervoeroplossing gewenst is 
voor de resterende vraag, t reden part i jen met elkaar in de projectgroep in overleg over de meest 
eff ic iënte inrichting van het OV-vangnet om daarmee budgetoverschri jding van het aan de regio 
beschikbaar gestelde OV-budget zoveel mogeli jk te voorkomen. 

8. Overige bepalingen 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring 
De regio vr i jwaart de provincie voor schade voortv loeiend uit de activi teiten van op basis van 
deze overeenkomst gecontracteerde derden. 

Artikel 11 - Opzegging en wijziging 
1 . Indien de toets bedoeld in art ikel 4 lid 5 t o t een negatief oordeel leidt kan de provincie deze 

overeenkomst ontb inden echter slechts nadat de procedure genoemd in artikel 12 leden 1 
t / m 3 is door lopen en dit niet t o t een bevredigend resultaat heeft geleid. 

2. De provincie kan de financiële bijdrage zoals bedoeld in art ikel 8 lid 5 beëindigen echter 
slechts nadat de procedure genoemd in artikel 12 leden 1 t / m 3 is door lopen en dit n iet to t 
een bevredigend resultaat heeft geleid. 

3. De regio is bevoegd deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 12 
maanden. 

4. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die gevolgen hebben voor de ui tvoering 
van de samenwerkingsovereenkomst en hieruit kosten voor tv loe ien, zullen parti jen zo snel 
mogeli jk over de noodzaak van wijziging van deze samenwerkingsovereenkomst in overleg 
t reden. Het bepaalde in artikel 6:258 BW is van toepassing. 

5. Bij wijziging in voor deze overeenkomst relevante wet - en regelgeving, t reden part i jen met 
elkaar in overleg teneinde een oplossing te bereiken die zo dicht mogelijk bl i j f t bij de 
bepalingen van deze overeenkomst. 

6. Parti jen t reden in overleg binnen 1 maand, nadat een part i j de wens to t opzegging of 
wijziging van de overeenkomst aan de andere parti j schrifteli jk heef t medegedeeld. 

Artikel 12 - Geschillen 
1. Een part i j die van mening is dat een geschil bestaat, deelt dat schrifteli jk aan de andere 

part i j(en) mee. Deze mededel ing bevat een gemot iveerde aanduiding van het geschil. 
2. Binnen 20 werkdagen na dagtekening van de in het eerste lid bedoelde mededeling zendt 

elke part i j de andere parti j haar zienswijze omt ren t het geschil alsmede een voorstel voor 
een oplossing daarvan aan de andere part i j . 



3. Binnen 40 werkdagen na dagtekening van de in het eerste lid bedoelde mededeling 
overleggen parti jen over een oplossing van het geschil. Elk der part i jen kan zich door 
deskundigen laten bijstaan. 

4. Alle geschillen in verband met deze samenwerkingsovereenkomst of met afspraken die 
daarmee samenhangen behoudens de geschillen bedoeld in artikel 11 lid 2, worden beslecht 
door de bevoegde burgerli jke rechter. Een parti j kan zich echter pas to t die rechter wenden, 
indien een geschil niet volgens de procedure van het l e to t en met 3e lid binnen 10 weken is 
opgelost. Een parti j kan zich wél te allen t i jde in Kort Geding tot de bevoegde burgerli jke 
rechter wenden, zonder de procedure van het eerste to t en met het derde lid te hebben 
gevolgd. 

5. Elk der part i jen draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het l e to t en met 
het 4e lid van dit art ikel. 

Aldus opgemaakt en in tweevoud onder tekend. 

Arnhem, d . d . . . Q - . ? ^ - * d.d 
Provincie Gelderland regio Achterhoek 

Mevr. C.G. Bieze 
Burgemeester gemeente Bronckhorst Gedeputeerde Economie, Mobi l i te i t en 

Omgevingsvergunningen en -handhaving 
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Begrippenlijst in de zin van deze samenwerkingsovereenkomst 
• OV: openbaar vervoer. 

• Basismobiliteit: De mogeli jkheid voor een ieder in Gelderland om zich zelfstandig en tegen 
een redelijk tar ief te verplaatsen door middel van collectief vervoer per auto, door middel 
van het OV-vangnet of het doelgroepenvervoer. 

• OV-vangnet: het aanvullende OV-vervoeraanbod dat word t ingezet daar waar te weinig 
vervoervraag is voor het exploi teren van een reguliere l i jndienst, in vorm van OV-Regiotaxi 
en /o f andere adequate al ternat ieven. 

• OV-Regiotaxi: vorm van vraagafhankelijk openbaar vervoer die word t ingezet voor de 
ui tvoering van het OV-vangnet. 

• Regiecentrale: part i j die ui tvoering geeft aan het met elkaar afstemmen en eff iciënt inrichten 
van het OV-vangnet en het doelgroepenvervoer. 

• Doelgroepenvervoer: is het geheel aan niet-openbare vervoersystemen gebaseerd op 
wettel i jke regelingen voor specifieke doelgroepen. 
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Bijlage 1 

Visie en kaders voor samenwerking 

NB: deze not i t ie is eerder bijgevoegd en vastgesteld als bijlage bij Statenbrief Invulling Basismobil iteit 
2016-2018 (2012-002949). Als bijlage bij de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit zijn een 
aantal data in deze not i t ie geactualiseerd. De geactualiseerde data zijn cursief weergegeven. 

Inleiding 
De provincie en de Gelderse regio's zoeken in een open proces op welke wijze het 
doelgroepenvervoer in combinat ie met het regionaal ontslui tende openbaar vervoer eff ic iënter kan 
worden vo rm gegeven. In de verschillende regio's z i jn /worden studies uitgevoerd waarin de huidige 
aansturing en vervoerkundige efficiency worden doorgel icht en aanbevelingen worden gedaan voor 
verbetermogel i jkheden. 
Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden van de (tussentijdse) resultaten van de studies. Hieruit 
is naar voren gekomen dat het doelgroepenvervoer (speciaal vervoer van mensen met een 
beperking) en het aanvullende (openbaar) vervoer naar de toekomst toe steeds meer met elkaar 
zullen samenhangen. De beschikbare resultaten zijn gebruikt voor het formuleren van kaderstellende 
afspraken zoals in deze not i t ie opgenomen. 

Visie 
Onze visie is dat er op regionale schaal regiecentra ontstaan die regie voeren over het regionale 
kleinschalige openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Deze 'regiecentrales' werken in opdracht 
van gemeenten met ondersteuning van de provincie. De scope van de regiecentrales kan per regio 
verschil len, maar betref t in ieder geval het huidige regiotaxivervoer (Wmo-vervoer en OV-vervoer) 
en eventuele andere oplossingen voor de wi t te vlekken in het openbaar vervoeraanbod (gezamenlijk 
te benoemen als aanvul lend vervoer). De regiecentrales kunnen daarnaast een groeipad volgen, 
waarbi j op flexibele wijze word t ingespeeld op de ontwikkel ingen in het doelgroepenvervoer en de 
wens van gemeenten en andere parti jen om hieraan op regionale schaal invulling aan te geven. 

De regiecentrales organiseren een vraaggericht (maatwerk-)vervoeraanbod, dat kan bestaan uit 
diverse vervoervormen zoals de huidige Regiotaxi, kleinschalige serviceli jnen, buurtbussen, andere 
vormen van vri jwi l l igersvervoer en vormen van geregeld doelgroepenvervoer zoals het 
leerl ingenvervoer, vervoer naar dagbesteding, WSW-bed ri jven etc. 

De regiecentrale past als concept in de opgave van gemeenten om de vervoersvraag van mensen 
met een beperking zo eff iciënt mogelijk te beantwoorden op basis van de kanteling van de W m o . De 
bezuinigingsopgave die is gekoppeld aan de decentralisaties in het sociale domein, vraagt om een 
eff ic iënte toedel ing van zorg en voorzieningen; dat geldt ook voor het vervoer van speciale 
doelgroepen (AWBZ, leerl ingen, Wmo, Wsw). Het uitgangspunt is niet langer de verstrekking van een 
voorziening, maar het beantwoorden van de vraag van de cliënt. Daarbij wo rd t een beroep gedaan 
op het zelfoplossend vermogen en de eigen kracht van de samenleving. Mantelzorg en 
vr i jwi l l igersini t iat ieven spelen nadrukkelijk een rol in het beantwoorden van de vervoersvraag. Ook 
het terugdringen van de vraag door voorziening en cliënt dichter bij elkaar te brengen behoort t o t de 
mogel i jkheden. De regiecentrale speelt een rol in het toedelen van de vervoersvraag aan de meest 
eff ic iënte vervoersmogel i jkheden en het sl immer organiseren van het professioneel contractvervoer 
van mensen die dat echt nodig hebben. 

Voor de provincie is het waarborgen van de basismobil i teit het belangrijkste doel dat gerealiseerd 
moet worden . Onder basismobil i teit word t verstaan de mogeli jkheid voor de inwoners van 
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Gelderland o m zich zelfstandig en tegen een redelijk tar ief te verplaatsen. De basismobil i teit gaat 
daarmee vooral over het aanvullende vervoeraanbod in het buitengebied en van/naar kleine kernen 
waar te weinig vervoervraag is voor het exploi teren van een reguliere l i jndienst. De overtuiging is dat 
op gemeentel i jke en lokale schaal effectiever en eff iciënter op de vervoervraag kan worden 
ingespeeld dan dat de provincie dat met het reguliere OV kan doen. 

Om to t de regiecentrales te komen worden per regio nieuwe samenwerkingsovereenkomsten 
afgesloten tussen de provincie en de regio's. Belangrijk hierbij is dat de regio's aan zet zijn als het 
gaat o m het ini t iëren van de ontwikkel ingen in de regio. De provinciale rol betref t de inbreng van 
financiële middelen en expertise in combinat ie m e t e e n verankering van de provinciale doelen in de 
samenwerkingsovereenkomst. 

Belangrijk voor de slaagkans van de visie is dat in de regio's voldoende draagvlak bestaat voor de 
beoogde werkwi jze en dat er zo goed mogeli jk word t aangesloten op bestaande structuren van 
samenwerking. Het is daarom mogelijk dat er per regio verschil lende varianten van de regiecentrale 
ontstaan, waarmee kan worden ingespeeld op de regionale diversiteit. 

Uitgangspunten Samenwerkingsovereenkomsten 
Belangrijk voor het realiseren van de visie is dat er in 2014 overeenkomsten worden afgesloten 
tussen provincie en regio's. Deze samenwerkingsovereenkomsten vormen de basis voor het opzet ten 
van de organisatiestructuur waarmee vanaf 1 januari 2017 het vervoer word t georganiseerd, gepland 
en ui tgevoerd. In de regiocontracten worden de volgende elementen vastgelegd: 

1. Provincie en regio zien het waarborgen van de basismobil iteit als een gezamenlijke opgave, 
waarbi j part i jen op geli jkwaardige basis met elkaar samenwerken om to t een opt imaal 
vervoeraanbod te komen. 

2. Binnen de samenwerking voer t de regio de regie over de basismobil i teit in combinat ie met 
(delen van) het doelgroepenvervoer. 

3. De overhevel ing van taken van de provincie naar de regio beperkt zich in deze contractperiode 
to t Regiotaxi, inclusief de vangnetfunct ie voor de OV-reiziger. Verder zal exper imenteerru imte 
worden ingebouwd voor de regionale aansturing van ander onts lu i tend, aanvullend (openbaar) 
vervoer. Dit is onder andere afhankeli jk van de behoefte van de regio en de ontwikkel ing van de 
regiecentra, evenals van de mogel i jkheden die de lopende OV-concessies bieden. 

4. Het is aan de regio's om te komen to t een samenhangende regio-indeling, waarbi j in principe kan 
worden aangesloten bij de huidige regio-indeling in Regiotaxi Gelderland. De penvoerdersrol in 
de samenwerking kan worden ingevuld door een (bestaande) WGR-regio of door een (centrum-) 
gemeente. Het is aan de regio's om hierover een keuze te maken. 

5. Het is de wens van de provincie om het samenwerkingsmodel ook met de gemeenten in de 
Stadsregio Arnhem Nijmegen toe te passen. Voor de gemeenten in de Stadsregio geldt daarbij 
mogeli jk een afwi jkend t i jdspad, gezien de nog bestaande onzekerheid over de status van de 
WGR+ en de loopt i jd van het Regiotaxicontract. Het is aan de gemeenten in de Stadsregio o m te 
bepalen o f zij als één of meerdere regio's het contract met de provincie wi l len aangaan. 

6. De provincie draagt in de regionale samenwerking bij door middelen en kennis in te brengen in 
een te formeren regionaal on tw ikke l team. 
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7. De beschikbare middelen van de provincie bedragen voor de jaren 2017-2019 € 6 mi l joen per 
jaar 1 . De verdeling van deze middelen over de regio's vindt plaats op basis van de huidige 
provinciale bijdragen aan Regiotaxi Gelderland per regio. De bijdrage zal worden opgebouwd uit 
een vaste, vri j besteedbare bijdrage (in het verlengde van de huidige bijdrage aan het W m o -
vervoer), een vaste provinciale bijdrage aan de regionale organisatie en het beheer, en een 
bijdrage voor de OV-vangnetfunctie waarvoor de provincie risicodragend is. 

8. Provincie en gemeenten streven naar een opt imale aansluiting van het regionale kleinschalige 
vervoer op de belangrijkste knooppunten van het OV-netwerk. Het regionale ontwikke l team 
zorgt hierbij voor een opt imale invull ing. 

9. De provincie streeft ernaar dat het maatwerkvervoer ook goede mogel i jkheden biedt om over de 
regio- en provinciegrenzen heen te reizen. De provincie bewaakt hiervoor onder meer de 
contacten met de aangrenzende OV-autor i te i ten. 

10. Het reguliere openbaar l i jndienstvervoer en het maatwerkvervoer vormen communicerende 
vaten. De provincie spant zich in voor het vergroten van de integrat iemogel i jkheden van mensen 
met een beperking in het openbaar vervoer. Uiteraard word t voldaan aan de landelijke eisen die 
worden gesteld ten aanzien van de toegankeli jkheid van mater ieel , halte infrastructuur en 
reisinformatie. Bij het eventueel ophef fen van bestaande zwakke buslijnen gedurende de 
loopt i jd van het regiocontract, word t budget beschikbaar gesteld voor het maatwerkvervoer dat 
door de regiecentrale als alternatief word t ontwikkeld en aangeboden. 

11. Het invullen van de regionale basismobil i teit met een vorm van openbaar vraagafhankeli jk 
vervoer vormt de minimale basis voor de regionale samenwerkingsovereenkomsten. Op basis 
van een cafetariamodel word t gefacil i teerd dat gemeenten en eventuele andere part i jen ook 
(andere) onderdelen van hun doelgroepenvervoer geheel of gedeeltel i jk onderbrengen bij de 
regiecentrale. Hiermee worden de effect ivi tei t , efficiency en f lexibi l i teit van het regionale 
vervoersysteem verder vergroot. De regionale samenwerkingsovereenkomsten moeten in deze 
opties voorzien, waarbi j ingroei van diverse vormen van vervoer ook gedurende de loopt i jd kan 
plaatsvinden. 

12. De wijze van inkoop van het vervoer volgt het principe van de regiecentrale waarbi j de planning 
van het vervoer separaat word t gecontracteerd van de uitvoering van r i t ten. Hierdoor kunnen 
meerdere vervoerders gecontracteerd worden en vindt aanbesteding van de ui tvoering van het 
vervoer MKB-vriendeli jk plaats op basis van de nieuwe Aanbestedingswet. 

13. Begin 2018 worden de samenwerkingsovereenkomsten geëvalueerd en word t bepaald op welke 
wijze en tegen welke condities in de jaren na 2019 de organisatie van de basismobil i teit en het 
doelgroepenvervoer het beste kan worden ingevuld, mede in het l icht van de maatschappeli jke 
ontwikkel ing. 

14. De nieuwe samenwerking die word t bezegeld in de overeenkomsten zal effect hebben op de 
ambtel i jke ondersteuningsstructuur. Op deze effecten moet door beide part i jen t i jdig worden 
geanticipeerd om aanpassing van - en verankering in - de provinciale en regionale organisatie 
mogeli jk te maken. 

1 Exclusief eventuele middelen voor de gemeenten in de Stadsregio op basis van de huidige BDU-bijdrage 
aan de Stadsregiotaxi door de Stadsregio Arnhem Nijmegen. 
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Op basis van bovenstaande uitgangspunten liggen er een aantal keuzes open die met name door de 
gemeenten moeten worden ingevuld. 

Een belangrijke keuze hierbij is de invull ing van de regionale samenwerking en het vormgeven en 
aansturen van de regionale regiecentrale: 

a. Welke part i jen werken daarin samen? 
b. Welke vervoersstromen worden hierin op welke termi jn ondergebracht? 
c. Hoe word t de organisatie van de regionale regiecentrale regionaal vormgeven? 

Door een private of publieke parti j? 
In opdracht van een gemeenschappeli jke regeling of een gemeente als penvoerder? 

Uiterl i jk 1 april 2015 dient de regio een bevoegd orgaan op grond van de Wet gemeenschappeli jke 
regelingen of een stichting in het leven te hebben geroepen voor het maken van afspraken in de 
vorm van een samenwerkingsovereenkomst. 
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Bijlage 2 

Deze bijlage vormt een ui twerking van artikel 8 'Financiën' van de Samenwerkingsovereenkomst. 

De financiële bijdrage van de provincie voor de regio's op basis van de Samenwerkingsovereenkomst 
Basismobiliteit bestaat uit twee componenten: 

1. Een taakstellend budget voor de beheerkosten en de kosten van het OV-vangnet waaronder 
Regiotaxi OV voor het uitvoeren van de door de provincie gemandateerde taak (op basis van 
art ikel 8.1 t / m 8.4). 

2. Een subsidie voor het Wmo-vervoer in Regiotaxi (op basis van artikel 8.5 en 8.6). 

Ad 1. Een taakstel lend budget voor de beheerkosten en de kosten van het OV-vangnet waaronder 
Regiotaxi OV. 
Het taakstellende budget voor de beheerkosten en de kosten van het OV-vangnet bestaat uit de 
volgende twee delen. 
a) Een bijdrage voor het beheer van € 120.000 per jaar per regio; 
b) Een bijdrage voor het OV-vangnet, berekend op basis van de OV-zones in Regiotaxi Gelderland 

2013 waarbi j het totale subsidiebedrag (€ 2.300.000) is verdeeld over de gemeenten op basis van 
het aantal OV-zones in 2013 (510.608). 

Ten aanzien van de in onderdeel b. genoemde bijdragen staan in bijgaande tabel de zones en 
bi jbehorende bedragen per jaar per gemeente en gesommeerd per regio. 

Ad 2. Een subsidie voor het Wmo-vervoer in Regiotaxi 
De subsidie voor het Wmo-vervoer is berekend op basis van de Wmo-zones in Regiotaxi Gelderland 
in 2013. Het totale subsidiebedrag (€ 3.100.000,-) is verdeeld over de gemeenten op basis van het 
aantal WMO-zones in 2013 (3.700.848). In bijgaande tabel staan de zones en bi jbehorende bedragen 
per jaar per gemeente en gesommeerd per regio. 
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R E G I O E N G E M E E N T E N 

illÉiniililiiit 
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106.416 
319.673 
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50470 
16.707 

174.923 
83.975 

757.765 

13402 
62.143 

I00JS1 
75.765 
36U22 

0 
W7SSI 
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50-271 
70556 
67-253 
16887 
49.80B 
39.558 
27.208 

137.196 
81 693 
83 860 

670.979 

429701 
S6011 

S 
128.498 

25.708 
35.259 
95.935 
78.045 

110818 

7.059 
10091 
18020 
29 145 
9.719 

17 663 
9898 

201.795 

28.195 
45 727 

0 
980 

12.148 
3246 

19.590 
10612 

4.905 
13891 
7.569 
6.091 
1.381 

U 217 
47.084 

11.769 
13.204 
8.545 

10.571 
2.194 

11.282 
8.966 
5.971 

23.857 
9.099 

14.108 
119.788 

48 617 
1.803 

0 
22 284 

3295 
1.873 
4.607 
4.984 
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FINANCIËN 

B e h e e r W M O O V Totaa l 

C 600.000 C 3.100.000 C 2.300.000 C 6 000.000 

( 1 ZO.000 oer regio 

C 96813 C 31.797 £ 128.610 
C 113 972 C 45.454 C 159.426 

C 102.576 £ 81.170 £ 183.745 
C 198.334 C 132.183 £130.517 
C 107481 C 43 779 £ 151.259 
C 147.703 C 79.562 C 227.265 

C 75 352 C 44.585 C 119.937 
C 120000 f 842.231 C 458.529 f 1,420.780 

C 89 .139 C 127.903 £217042 
C 267.772 C 205 974 £ 4 7 1 746 

CO CO £ 0 
C 4.274 C 4.414 £ 8 688 

€42.276 C 55.611 £ 97.897 
C13995 C 14.621 C 28 616 

C 146 524 C 178 331 f 174 854 
C 70.341 C 47.801 £118142 

€120.000 f 6J4.320 £634 666 CJ.f88.9JC 

C 27.979 C 22.094 £ 50O71 
C 52.054 C 62 .571 C 114.625 
C 84 059 C 34,094 C 116153 
£ 63 .464 € 27.417 C 90901 
C 30.174 C 15.229 £ 45 403 

CO € 50.526 £ 50.526 
€120.000 C 257.729 €211.9*2 C S89.CJI 

C 38 899 C 53.013 £91.912 
€42 [09 C 59.477 £101586 
f 59.101 C 38 490 £97.591 
C 56 134 C 47.625 £ 103.960 
C 14.145 110.784 £ 24.929 
C 41 721 C 50.819 1 92.540 
C 33.136 C 40.387 ( 73.522 
< 22.791 C 26.896 £ 49 687 

C 115.089 C 107.462 £ 222 551 
C 68 430 C 40-986 £ 109.416 
C 70.245 £ 63 549 £133.794 

C 120.000 £ 562.001 € 53*487 CJ.721.4f8 

C 359.520 £219.082 £ 578.602 
C 46 914 C 17.130 £64 064 

co CO CC 
C 107 636 £ 100.377 £ 208 013 

C 21.534 C 14 842 £ 16.376 
C 29.535 £ 8.417 £ 37.971 
£ 80.360 £ 20.752 £101.111 
C 65.374 £ 22.450 £ 87 824 
f « 8 2 6 C 52.296 £ 145 123 

C 120400 f SOi.719 £455.767 Cl.i79.C8S 

jTotaal gemeenten 3,700.848; 510.5061 C6O0 0OO] | C1.1M.000] E €2 .30aOM| 1 C6.0M.M0l 

lantat WMO-tone* 2011 ob.v. Marap RegioUM. 
Het aanal OV ronei o.b.v. Marap Regiotaii en o.b v.etn door het Projectbureau Regiotaxi 
aangeleverd oweriichl van het Algemeen Patnummer OV 
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