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BEGRIPPENLIJST
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, jeugdGGZ 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.
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
instellingen. Het ontwikkelteam adviseert gemeenten en provincie over ontwikkelingen rond openbaar vervoer
en basismobiliteit.
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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, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek
en Winterswijk. Gemeente Montferland heeft ervoor gekozen aan te sluiten bij Basismobiliteit in de regio
Arnhem.
Regiotaxi Gelderland: het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) 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.
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.
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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.

Kadernota Basismobiliteit in de regio Achterhoek – 1 augustus 2015

Pagina 5

1

SAMENVATTING

AANLEIDING
De Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, 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. 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 doelgroepenvervoer 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

Kadernota Basismobiliteit in de regio Achterhoek – 1 augustus 2015

Pagina 6

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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De gemeenten zijn, met
betrekking tot Basismobiliteit,
verantwoordelijk voor:
• beleidsontwikkeling
(inclusief vaststellen
tarieven reiziger);
• indicatie, toekennen
mobiliteitsprofiel;
• afhandeling bezwaren
indicering;
• financiering.

7 Gemeenten
(strategisch beleid
en indicering)
Provincie Gelderland
(opdrachtgever
openbaar vervoer)

Team Opdrachtgeving
(tactische regie)
Ontwikkelteam

Concessiehouder
openbaar vervoer
(Arriva)

De rol van de provincie
Gelderland met betrekking tot
Basismobiliteit is dat de
Vervoercentrale
provincie opdrachtgever is
(operationele
sturing)
voor het openbaar vervoer in
de Achterhoek en een
financiële bijdrage levert aan
Basismobiliteit in de
Vervoerders
Vervoerders
Vervoerders
Achterhoek. De gemeenten en
Vervoerders
(i.o.v. concessiede provincie werken samen
houder OV)
binnen een Ontwikkelteam.
Het ontwikkelteam adviseert
Figuur 1 Organisatieschema Basismobiliteit in de regio Achterhoek
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 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 mln. met een beschikbaar bedrag
(bestaande budgetten) van € 8,6 mln. 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
2.1

INLEIDING
WAAROM DEZE KADERNOTA?

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

WAT 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

WAAROM BASISMOBILITEIT - WAT 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 KADERNOT A 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 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, Berkelland, 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
3.1

ONTWIKKELINGEN
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 samenwerkingsovereenkomst is opgenomen in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 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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4
4.1

ANALYSE
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 vervoer en 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 vanaf 2020 naar de regio
wordt gedecentraliseerd.

4.2

ACTUALISATIE ONDERZOEK CISSONIUS GROEP 2015

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 mln;
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Bij ongewijzigd beleid lopen deze op tot € 11,3 mln in 2020;
Het beschikbaar budget in 2016 is € 9,5 mln; er is een verwacht tekort van € 0,2 mln in 2016;
Het budget in 2020 bedraagt € 7,9 mln; er is dus bij ongewijzigd beleid een tekort van € 3,4 mln 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.

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

Aalten

Berkelland

Bronckhorst

Doetinchem

Oost
Gelre

Oude
IJsselstreek

Winterswijk

Totaal

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

Aalten

Berkelland

Bronckhorst

Doetinchem

Oost
Gelre

Oude
IJsselstreek

Winterswijk

WoonTotaal
plaats
onbekend

OV zones

1.000

2.800

4.300

7.800

4.000

3.200

1.500

27.000

51.500

OV ritten

300

800

800

2.100

1.000

700

500

7.600

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

Leerlingen

91

Berkelland

183

Bronckhorst

178

Doetinchem

211

Oost
Gelre

124

Oude
IJsselstreek
240

Winterswijk

92

Totaal

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
5.1

SCOPE VAN BASISMOBILITEIT
UITGANGSPUNTEN

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. Minder vaak vinden
ook ritten plaatsen naar Hengelo (Ov), Enschede, Deventer, Dieren, Doesburg, Arnhem en Zevenaar (niet
zichtbaar in de figuur).

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)

Sturen op inkoop en
beheer:
Organisatie en gezamenlijke
regie, inkoop en beheer

Sturingsinstrumenten
Sturen op aanbod:

Sturen op vraag:

Bundeling en efficient
maatwerk

Terugbrengen volume

Figuur 6 Sturingsinstrumenten Basismobiliteit
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6
6.1

STUREN OP DE VRAAG NAAR VERVOER
INZETTEN OP LOCATIE VAN 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 VERSTERK EN 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

MAATWERK 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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7

STUREN OP HET AANBOD VAN VERVOER

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.

...........
Indicatie

Geboekte rit

Planning

Uitvoering

Administratie

Rapportage

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 vervoervormen 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 vervoervormen in één systeem geïntegreerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle vragen naar
vervoer op één punt binnen komen.

Kadernota Basismobiliteit in de regio Achterhoek – 1 augustus 2015

Pagina 24

8

STUREN OP INKOOP EN BEHEER

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

II. Call-center

III. Vervoercentrale

1 contract:
All-in
(traditioneel)

2 contracten:
- Ritaanname
- Planning + Uitvoering

2 contracten:
- Ritaanname + Planning
- Uitvoering

Ritaanname
en OV-advies

Ritaanname
en OV-advies

Ritaanname
en OV-advies

Planning

Planning

Planning

Uitvoering

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 Allinmodel;
 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
en indicering)

Bronckhorst
(strategisch beleid
en indicering)

Berkelland
(strategisch beleid
en indicering)

Provincie Gelderland
(opdrachtgever
openbaar vervoer)

Oost-Gelre
(strategisch beleid
en indicering)

Doetinchem
(strategisch beleid
en indicering)

Winterswijk
(strategisch beleid
en indicering)

Oude IJsselstreek
(strategisch beleid
en indicering)

Team Opdrachtgeving
(tactische regie)
Ontwikkelteam

Concessiehouder
openbaar vervoer
(Arriva)

Vervoercentrale
(operationele
sturing)

Vervoerders
Vervoerders
(i.o.v. concessiehouder OV)

Vervoerders
Vervoerders
Vervoerders
Vervoerders

Figuur 9 Organisatieopzet Basismobiliteit in de regio Achterhoek

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.

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 TEAM 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.

OMVANG
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 (1e 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.
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Tabel 4 Formatie Team Opdrachtgeving

Functie

2015

2016

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
Totaal

1,5

0,5

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

Aspect

Openbaar
lichaam (Wgr)

Extra taak bij
Regio
Achterhoek

Bedrijfsvoeringsorganisatie (Wgr light)

Bij één
gemeente

Overheidsbedrijf
(BV/NV)

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 taken)wordt 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 betrokkenheid 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 voor de 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 ONTWIKKELTEAM
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 vervoersysteem, 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 AchterhoekRivierenland. 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 ligt . 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

Gemeentelijke dienst

Overheidsbedrijf
(BV/NV)

PPS

Marktpartij

Optimalisatie vervoerproces
Invloed gemeente
Productontw./-vernieuwing
Past bij rol overheid
Ontwikkelkosten
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)
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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
9.1

HERVORMEN VAN DE ONDERKANT VAN HET OPENBAAR VERVOER
OV–VISIE 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 half jaar 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 ontwikkelen 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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10 FINANCIËN
10.1 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.

10.1.1 KOSTEN AANLOOPFASE 2015-2016
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

Kostensoort

Team Opdrachtgeving
2
Personeel
Inhuur

2015

50.000
50.000

Per gemeente

300.000 (3 fte)

350.000
125.000

20.000

20.000

395.000

495.000

40.000

40.000

100.000

435.000

535.000

14.286

62.143

76.429

100.000

Vervoercentrale
Implementatiekosten
Totaal

(1,5 fte; 1/3 jaar)

Totaal

75.000

Communicatie
Subtotaal

2016

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 2017)
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 vervoervormen 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

Kostensoort

Team Opdrachtgeving
Personeel
Inhuur
Subtotaal

2017

350.000

(gem. 3,5 fte)

50.000
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

Kostendekking

Team Opdrachtgeving
Budget gem. bijdrage Beheerbureau Regiotaxi
Bijdrage provincie (samenwerkingsovereenkomst)

2017

140.000

(opgave prov. Gelderland)

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
Vervoercentrale
Budget gem. bijdrage call-center Regiotaxi

359.500

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
10.3.1 PROGNOSE KOSTEN IN 2020
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

2020
0-scenario

A

B

Toename
2016-2020

In % t.o.v.
2016

C = B- A

D=C/A

Vraagafhankelijk vervoer
Wmo-vervoer

146.548
4.087.654

176.468
4.845.728

29.920
758.074

20,4
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

Kosten uitvoeringsfase

2016

2020
0-scenario

A
Totaal

8.283.868

B
9.580.131

Besparing
scenario 3
C
903.940

2020
scenario 3

Toename
2016-2020

In % t.o.v.
2016

D=B-C

E=D-A

F=E/A

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

Kosten uitvoeringsfase

Totaal

Raming 2017

8.710.000

Prognose 2020
Zonder maatregelen

Prognose 2020
Met Vervoercentrale

10.000.000

9.120.000

10.3.2 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 AMBITIES
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 mln. met een beschikbaar bedrag
(bestaande budgetten) van € 8,6 mln. 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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11 PLANNING
In onderstaand schema is de planning van de invoering op hoofdlijnen weergegeven. Verschillende onderdelen
worden hieronder nader toegelicht.
2015
J

F

2016
M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

2017
M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Concept
kadernota
Radenbijeenkomst
Nota van
uitgangspunten
Definitieve
kadernota
Oprichten Team
Opdrachtgeving
Aanbesteding
Vervoercentrale
Aanbesteding
vervoer
Implementatie
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, omrijtijd, 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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12 BASISMOBILITEIT: WAT GAAT ER VERANDEREN VOOR DE INWONERS?
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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13 COMMUNICATIE
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, etc.);
• intermediairs: dit zijn belangenvertegenwoordigers (Wmo-raden, reizigerspanel, dorps/wijkraden,
vereniging kleine kernen, etc.), 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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BIJLAGE 1

RISICO’S

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 mln) 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.
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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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RELEVANTE BESTAANDE VERVOERPROJECTEN

Project

Uitvoerder

Golfkar (kernen Aalten en
Dinxperlo)
Hulpmiddelenpool

Stichting Vrienden Marga
Klompé
Gemeente Aalten

Aalten

In bedrijf

Aalten

In bedrijf

Duofietsen (kernen Aalten,
Dinxperlo en Lichtenvoorde)
Vlearmoesbus Neede

Careaz en Marga Klompé

In bedrijf

Stichting Busje 2009

Aalten en Oost
Gelre
Berkelland

Vervoersdienst Berkelland

Betula Welzijn

Berkelland

In bedrijf

Rode Kruisbus (vervoer naar
vakantielocaties)
Naoberbus

Rode kruis

Berkelland

In bedrijf

Stichting Berkelland Oproep
Bus (BOB)
Mobiel Gedeeld B.V.

Berkelland

In voorbereiding

Bronckhorst en
Aalten

In voorbereiding

Arriva

Doetinchem

In bedrijf

Vervoer deelnemers reintegratieproject
Sociaal vervoer

Gemeente Doetinchem

Doetinchem

In voorbereiding

Elver

Doetinchem

In bedrijf

Rolstoelbus Antoniushove
Lichtenvoorde
Ouderensosen

Stichting Vrienden van
Antoniushove
Gemeente Oost Gelre

Oost Gelre

In bedrijf

Oost Gelre

In bedrijf

CARE Travel

Stichting CARE Travel

Oude IJsselstreek

In bedrijf

Dorpsdeelauto

Gemeente Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek

In voorbereiding

Vervoerdienst

Stichting Welzijn Winterswijk

Winterswijk

In bedrijf

Combitaxi

Taxi Walhof

Winterswijk

In bedrijf

Mobiel Gedeeld (kernen Vorden,
Hengelo, Keijenborg, Velswijk en
Aalten)
Servicebus Doetinchem
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BASISMOBILITEIT IN DE COALITIEPROGRAMMA’S

Gemeente en coalitieprogramma

Ambities over Basismobiliteit

Aalten
coalitieprogramma 2014 – 2018 ‘Iedereen’

geen speerpunt

Berkelland
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 kracht’

‘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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RAPPORTAGE CISSONIUS GROEP 2015
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LOPENDE VERVOERCONTRACTEN

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.
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KENMERKEN RECHTSVORMEN TEAM OPDRACHTGEVING

Rechtsvormen
Team
Opdrachtgeving

Wgr: openbaar
lichaam

Wgr: Bedrijfsvoeringsorganisatie

Wgr: bij één
gemeente

Bij één
gemeente (op
basis van een
DVO)

Overheidsbedrijf (NV/BV)

Wettelijke
grondslag

Art 8:1 Wgr

Art 8:3 Wgr

Art 8:4 Wgr

Privaatrechte
overeenkomst

Burgerlijk Wetboek Boek 2

Nieuwe
rechtspersoon?

Er wordt een rechtspersoon
opgericht die de taken uitvoert

Een of meerdere gemeenten
voeren taken voor andere
gemeenten uit

Er wordt een
rechtspersoon
opgericht die de
taken uitvoert

Rol
deelnemende
gemeenten

Voor deelnemers geldt zowel een
opdrachtgeversrelatie als ook een
rol als eigenaar; in die laatste rol
speelt ook governance een
belangrijke rol

Voor ‘gastgemeenten’ alleen
sturing via opdrachtgeversrol,
geen governance-aspecten

Voor gemeenten geldt zowel
een opdrachtgeversrelatie als
ook een rol als
eigenaar; in die
laatste rol
speelt ook
governance een
belangrijke rol

Bestuurlijke
druk

Algemeen
Bestuur:
vertegenwoordigers van de
deelnemers
Dagelijks
Bestuur: voorzitter en twee
of meer andere
leden, aangewezen door en
uit het algemeen bestuur

Leden van het
bestuur van de
bedrijfsvoeringsorganisatie
worden door en
uit de deelnemende
colleges van
burgemeester
en wethouders
aangewezen

Geen extra
bestuursorganen. Optie
is instellen
(bestuurlijke)
stuurgroep
NB Voor de
gastgemeenten
ontstaat
afhankelijkheid
van de
uitvoerende
gemeente

Geen extra
bestuursorganen. Optie
is instellen
(bestuurlijke)
stuurgroep

Geen extra
bestuursorganen. Optie
is instellen
(bestuurlijke)
stuurgroep of
raad van commissarissen.

De bedrijfsvoeringsorganisatie is een
rechtspersoon

De uitvoerende
gemeente is
een (bestaande)
rechtspersoon

De uitvoerende
gemeente is
een (bestaande)
rechtspersoon

De BV of NV is
een rechtspersoon.

Voorzitter
aangewezen
door en uit het
algemeen
bestuur
Rechtspersoonlijkheid

Het openbaar
lichaam is een
rechtspersoon
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Rechtsvormen
Team
Opdrachtgeving

Wgr: openbaar
lichaam

Wgr: Bedrijfsvoeringsorganisatie

Wgr: bij één
gemeente

Bij één
gemeente (op
basis van een
DVO)

Overheidsbedrijf (NV/BV)

Deelnemers

Raden, colleges
en/of
burgemeesters

Uitsluitend
colleges van
burgemeesters
en wethouders

Deelnemende
gemeenten
brengen taken
onder bij de
uitvoerende
gemeente, die
in opdracht van
de andere gemeenten deze
taken uitvoert.
Daartoe verlenen de deelnemende
gemeenten
mandaat aan de
uitvoerende
gemeente.

In deze privaatrechtelijke overeenkomst
spreken
gemeenten af
dat de ene
gemeente taken
uitvoert voor de
andere
gemeenten.

Deelnemende
gemeenten
brengen taken
en bevoegdheden onder bij
een hiervoor
opgericht
bedrijf.

Taak

Gemeenten
kunnen taken
en bevoegdheden delegeren aan het
openbaar
lichaam. Vrijwel
alle taken
kunnen worden
overgedragen,
zowel raadstaken als
collegetaken.
Voor uitvoerende taken is
het openbaar
lichaam vaak
een relatief
zware vorm.

Regeling wordt
uitsluitend
getroffen ter
behartiging van
de sturing en
beheersing van
ondersteunende processen en
van uitvoeringstaken van de
deelnemers die
een collegebevoegdheid
zijn.

Dit is vooral een passende
samenwerkingsvorm als een
gemeente voor een bepaalde taak
de werkprocessen goed op orde
heeft.
Ook geschikt om schaalvoordelen
te realiseren en de kwetsbaarheid
van de ambtelijke organisatie te
beperken.

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.
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Gemeentewet
aan dat een BV
of NV alleen
mag worden
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openbaar
belang.
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Rechtsvormen
Team
Opdrachtgeving

Wgr: openbaar
lichaam

Wgr: Bedrijfsvoeringsorganisatie

Wgr: bij één
gemeente

Bij één
gemeente (op
basis van een
DVO)

Voordelen

Daadwerkelijke
overdracht van
taken en
bevoegdheden
aan een
gezamenlijk
orgaan, waarin
alle gemeenten
zijn vertegenwoordigd.

Daadwerkelijke
overdracht van
taken en
bevoegdheden
aan een
gezamenlijk
orgaan, waarin
alle gemeenten
zijn vertegenwoordigd.

Slagvaardigheid
ontstaat
wanneer ook
middelen
worden overgedragen en de
organisatie niet
afhankelijk is
van het per
besluit
uitoefenen van
het budgetrecht
door iedere
deelnemende
gemeente.

Slagvaardigheid
ontstaat
wanneer ook
middelen
worden overgedragen en de
organisatie niet
afhankelijk is
van het per
besluit
uitoefenen van
het budgetrecht
door iedere
deelnemende
gemeente.

Over de gewenste kwaliteit
waarmee de overgedragen taken
worden uitgevoerd, worden vooraf
afspraken gemaakt in overeenkomsten. Dat kan ook voor de
wijze waarop met elke gemeente
wordt afgerekend. Hierdoor
kunnen schaalvoordelen worden
benut en is de uitvoerende
gemeente niet afhankelijk van het
budgetrecht van iedere
deelnemende gemeente voor
ieder afzonderlijk besluit, terwijl
de financiële prikkel voor elke
gemeente wel behouden blijft.

Overheidsbedrijf (NV/BV)

Er wordt geen nieuwe bestuurlijke
eenheid gecreëerd.

Minder
bestuurlijke
drukte door
enkelvoudig
bestuur.
Nadelen

Opzetten is
tijdrovend.
Gemeenteraden staan op
relatief grote
afstand en
hebben gevoel
dat hun invloed
beperkt is.

In de beleving van de deelnemende gemeenten is de
uitvoerende gemeente snel
dominant. Deze vorm kan leiden
tot een afstandelijke
opdrachtgever – opdrachtnemer
relatie, waarin niet het gezamenlijk
realiseren voorop staat, maar het
controleren van afspraken.
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VERGELIJKING RECHTSVORMEN TEAM OPDRACHTGEVING
Wgr:
openbaar
lichaam

In bestaande
Regio
Achterhoek

Wgr: Bedrijfsvoeringsorganisatie

Wgr: bij één
gemeente

Bij één
gemeente
(DVO)

Overheidsbedrijf
(NV/BV)

Eenvoud van
oprichting

-Opstellen van
een relatief
grote gemeenschappelijke
regeling. Kost
relatief veel
tijd.

Oprichten
relatief eenvoudig (Regio
bestaat al).
Mobiliteit is
nu echter niet
bij de Regio
belegd. Ook
moet verdeling taken,
bevoegdheden en
mandaten
vastgelegd
worden.

Opstellen van
een gemeenschappelijke
regeling

+
Opstellen van
een gemeenschappelijke
regeling

+
Opstellen
mandaatovereenkomst.

-Oprichten van
een nieuw
bedrijf.
Goedkeuring
van provincie
is nodig.

Invloed van
gemeenten/
colleges

-Alle
gemeenten
zowel opdrachtgever
als eigenaar.
Er is invloed
op werkwijze/
bestuur. Door
relatief grote
afstand is
(gevoel dat)
lokale invloed
beperkt (is).

Alle
gemeenten
zowel opdrachtgever
als eigenaar.
Door mandatering van
taken naar de
bestuurscommissie
invloed op
werkwijze.

+
Alle
gemeenten
zowel opdrachtgever
als eigenaar.
Ook invloed
op werkwijze/
bestuur.

+
Gemeenten
zijn opdrachtgever aan
uitvoerende
gemeente.
Kwaliteit uitvoering wordt
vooraf vastgelegd in de
regeling.
Weinig
invloed op
werkwijze.

+
Gemeenten
zijn opdrachtgever aan
uitvoerende
gemeente.
Kwaliteit uitvoering wordt
vooraf vastgelegd in de
overeenkomst. Weinig
invloed op
werkwijze.

+
Alle
gemeenten
zowel opdrachtgever
als eigenaar.
Ook beperkt
invloed op
werkwijze/
bestuur.

Uitvoerende
gemeente kan
dominant
lijken. Dit kan
leiden tot
afstand tot
opdrachtgever
en opdrachtnemer, waarbij niet het
gezamenlijk
realiseren
voorop staat,
maar het
controleren
van afspraken.

Uitvoerende
gemeente kan
dominant
lijken. Dit kan
leiden tot
afstand tot
opdrachtgever
en opdrachtnemer, waarbij niet het
gezamenlijk
realiseren
voorop staat,
maar het
controleren
van afspraken.

Via Regiobestuur
invloed op
bestuur (maar
op afstand)

Kadernota Basismobiliteit in de regio Achterhoek – 1 augustus 2015

BIjlagen

Wgr:
openbaar
lichaam

In bestaande
Regio
Achterhoek

Wgr: Bedrijfsvoeringsorganisatie

Wgr: bij één
gemeente

Bij één
gemeente
(DVO)

Overheidsbedrijf
(NV/BV)

Bestuurlijke
druk

-Door
Algemeen en
Dagelijks
Bestuur veel
bestuurlijke
druk en
relatief grote
afstand ten
opzichte van
de colleges.

+
Gebruik
maken van
bestaande
structuren;
uitvoering
mandateren
naar bestuurscommissie

++
Door
enkelvoudig
bestuur
minder
bestuurlijke
drukte.

++
Geen nieuwe
bestuurlijke
eenheid.

++
Geen nieuwe
bestuurlijke
eenheid.

++
Weinig
bestuurlijke
druk.
Wethouders
in raad van
bestuur.

Past bij de
aard van de
werkzaamheden

-Organisatievorm is
relatief zwaar
voor deze
uitvoerende
taken.

+
Als binnen de
bestaande
organisatie
een werkwijze
gevonden
wordt die past
bij de
uitvoeringstaken van het
Team
Opdrachtgevin
g.

+
Organisatievorm is bij
uitstek geschikt omdat
het Team
Opdrachtgevin
g uitvoeringstaken onder
verantwoordelijkheid van
het college
omvat.

Team
Opdrachtgeving is een
uitvoerende
organisatie.
Deze taken
kunnen
worden overgedragen aan
een andere
gemeente.

Team
Opdrachtgeving is een
uitvoerende
organisatie.
Deze taken
kunnen
worden overgedragen aan
een andere
gemeente.

Team
Opdrachtgeving is een
uitvoerende
organisatie.
Deze taken
kunnen
worden
uitgevoerd
door een
overheidsbedrijf.

Taken en
bevoegdheden worden
daadwerkelijk
overgedragen
aan een
gezamenlijk
orgaan,
waarin alle
gemeenten
zijn vertegenwoordigd.

Taken en
bevoegdheden worden
daadwerkelijk
overgedragen
aan een
gezamenlijk
orgaan, waarin alle
gemeenten
zijn vertegenwoordigd.

N.B. Er is nu
geen
gemeente die
deze taken
goed op orde
heeft en dus
bij uitstek een
geschikte
uitvoerende
gemeente zou
zijn.

N.B. Er is nu
geen
gemeente die
deze taken
goed op orde
heeft en dus
bij uitstek een
geschikte
uitvoerende
gemeente zou
zijn.

Er kan gebruik
gemaakt
worden van
de bestaande
overleggen en
faciliteiten van
de Regio

Er komt een
nieuwe
organisatie.
Dat leidt tot
extra
administratie
en ondersteuning.

+
Er kan gebruik
gemaakt worden van de
‘back office’
en ondersteuning van
een bestaande
gemeente.

+
Er kan gebruik
gemaakt worden van de
‘back office’
en ondersteuning van
een bestaande
gemeente.

Taken en
bevoegdheden worden
daadwerkelijk
overgedragen
aan een
gezamenlijk
orgaan,
waarin alle
gemeenten
zijn vertegenwoordigd.

N.B. Omdat
het publieke
taken zijn ligt
het echter (op
grond van de
Gemeentewet) meer
voor de hand
te kiezen voor
een publieke
samenwerkingsvorm.

Efficiency/
Kosten

-Organisatievorm brengt
relatief veel
administratieve last en
overleggen
met zich mee.

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.

Kadernota Basismobiliteit in de regio Achterhoek – 1 augustus 2015

Er komt een
nieuwe
organisatie.
Dat leidt tot
extra
administratie
en ondersteuning.

BIjlagen

BIJLAGE 8

VERGELIJKING RECHTSVORMEN VERVOERCENTRALE

Rechtsvormen
Vervoercentrale

Gemeentelijke dienst

Overheidsbedrijf
(NV/BV)

Publiek Private
Samenwerking

Marktpartij

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 gemeente(bestuur) en centrale
kan sturing op kwaliteit
vrij direct zijn.
(processturing)

Door de eigendomsrelatie is sturing op
kwaliteit beperkt
mogelijk. (sturing op
proces en resultaat)

Door de eigendomsrelatie 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)

N.B. Hierdoor is er wel
een risico voor de
continuïteit van de
kwaliteitssturing door
mogelijk wisselende
politieke wensen.

Productontwikkeling/
vernieuwing

-De scope van de
centrale beperkt zich
tot de Achterhoek.
Productontwikkelingen
elders worden niet
automatisch
meegenomen.

Doordat de centrale in
de toekomst mogelijk
ook actief kan worden
in andere regio’s
kunnen inzichten en
ontwikkelingen van
elders worden
meegenomen.

+
Doordat de private
partij ook actief kan
zijn in andere regio’s
kunnen inzichten en
ontwikkelingen van
elders worden
meegenomen.

++
Periodieke aanbesteding zorgt ervoor
opdrachtgever en
marktpartij (periodiek)
oog hebben voor
productontwikkeling.
De marktpartij kan
tijdens de contractperiode ervaringen van
elders meenemen.

Rol van de
overheid

-Het past niet bij de
visie van de regisserende 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
Vervoercentrale

Gemeentelijke dienst

Overheidsbedrijf
(NV/BV)

Publiek Private
Samenwerking

Marktpartij

Schaalvoordelen
en ontwikkelkosten

-De werkzaamheden
zijn nieuw voor de
overheid. De organisatie moet opgezet en
bemenst worden en
kennis en software
moet worden
ingekocht. Deze kosten
ten laste van de
regiogemeenten.

De werkzaamheden
zijn nieuw voor de
overheid. De organisatie 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 belangentegenstelling tussen de
partijen.

Afhankelijk van een
partij die andere
belangen kan laten
prevaleren boven
belangen van de
Achterhoek.

Kan en zal de
gemeentelijke dienst
voldoende blijven
innoveren?

Kan en zal het
overheidsbedrijf
voldoende blijven
innoveren?

+
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.

Borging kennis
en continuïteit
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Bestek moet bij
aanbesteding volledig
zijn.

BIjlagen

