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Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer: 8 

 

OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp: : : :     

Nota van Uitgangspunten Regiotaxi Holland Rijnland 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

1. Kennis te nemen van het advies van het Wmo adviesplatform en de ambtelijke 

reactie (Holland Rijnland & Hillegom) op dit advies. 

2. Te besluiten de Nota van uitgangspunten Regiotaxi Holland Rijnland vast te stellen. 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

9 juli 2009: Besluit van de Gemeenteraad Hillegom in te stemmen met het voorstel één 

regionaal CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) systeem Holland Rijnland in te voeren 

per 1 januari 2011.  

 

28 oktober 2009: Besluit van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland tot daadwerkelijke 

invoering van één regionaal CVV systeem in Holland Rijnland per 1 januari 2011.  

    

Doelstelling:Doelstelling:Doelstelling:Doelstelling:    

Te komen tot één regionaal CVV systeem Holland Rijnland met de volgende kenmerken:  

• Gecombineerd vervoer voor openbaar vervoer én Wmo doelgroepen.  

• Voor alle gemeenten dezelfde vervoerskenmerken.  

• Ingaande 1 januari 2011.  

• In de regiotaxi gelden voor alle gemeenten dezelfde zone tarieven. 

• Iedere gemeente is vrij om voor de Wmo doelgroepen vervoersvergoedingen te 

bepalen en deze achter de schermen met de cliënt te verrekenen.  

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

In 2008 en begin 2009 is door een ambtelijke werkgroep onderzoek gepleegd naar de 

wenselijkheid en de haalbaarheid van de invoering van één regionaal CVV systeem in 

Holland Rijnland. Nog voor de zomervakantie van 2009 heeft iedere gemeenteraad van 

Holland Rijnland zich hierover positief uitgesproken.   

Op 28 oktober 2009 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland besloten 

daadwerkelijk over te gaan tot invoering van één regionaal CVV systeem Holland Rijnland 

per 1 januari 2011. In oktober & november 2009 is in overleg met ambtelijke 

vertegenwoordigers van de 12 Holland Rijnland gemeenten door Balancia een Nota van 

uitgangspunten Regiotaxi Holland Rijnland opgesteld.   
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Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  TTTT    0252 - 537 222 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom FFFF    0252 - 537 290 
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Op 3 december heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland deze Nota vastgesteld 

waarin de essentiële onderdelen (kaders) van het bestek zijn weergegeven.  

Enkele gemeenten hebben aangegeven het bestek door de Raad te willen laten vaststellen.  

Bij het uitwerken van de planning bleek het niet haalbaar het volledig uitgewerkte bestek 

tijdig aan de gemeenten voor te leggen. Bij het schrijven van het bestek is sprake van 

verdere administratieve en juridische uitwerking van de kaderstelling. Inhoudelijk worden 

hierin geen wijzigingen meer aangebracht.  Daarom wordt nu de Nota van uitgangspunten 

aan de Gemeenteraden voorgelegd.  Het bestek wordt ter informatie aan de gemeenten 

gezonden.  

In de portefeuillehoudersoverleggen van mei 2010 wordt het bestek gepresenteerd, 

toegelicht en besproken.  Het Algemeen Bestuur stelt het bestek eind juni 2010 vast.  

    

Wmo adviesplatform. Wmo adviesplatform. Wmo adviesplatform. Wmo adviesplatform.     

Op een gezamenlijke bijeenkomst voor de Wmo adviesraden van de 12 Holland Rijnland 

gemeenten is op 18 november 2009 het concept van de Nota van uitgangspunten 

besproken en ter advisering overhandigd. Op 4 december 2009 is de gewijzigde Nota van 

uitgangspunten nagestuurd met een overzicht van wijzigingen t.o.v. het concept.   Het 

Wmo adviesplatform Hillegom heeft op 14 december 2009 haar advies uitgebracht. Dit 

advies is voorzien van een  ambtelijke reactie en aan dit Raadsvoorstel toegevoegd. Wij 

adviseren u hier kennis van te nemen.       

    

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.1 De Nota van uitgangspunten sluit aan op het Raadsbesluit van 9 juli 2009.  

In het raadsvoorstel van 9 juli 2009 staan de inhoudelijke argumenten voor de invoering 

van één regionaal CVV systeem Holland Rijnland opgesomd. In het kort:  

• Een regionaal gecombineerd CVV-systeem is een aanvulling op het openbaar 

vervoer in de regio. 

• De hantering van dezelfde prijzen zorgt voor duidelijkheid. 

• De gemeente heeft de mate van tegemoetkoming aan WMO-cliënten en andere 

doelgroepen in eigen hand. 

• De gemeente heeft keuzemogelijkheden en is niet afhankelijk van de keuzes van 

andere gemeenten. 

• Besluitvorming over de concrete invulling van het CVV systeem voor Wmo cliënten 

uit te stellen na raadpleging van het Wmo adviesplatform én afstemming met de 

overige ISD gemeenten (Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout en Noordwijk) 

Deze argumenten zijn verwerkt in de Nota van uitgangspunten.  

  

1.2 De Nota van uitgangspunten bevat essentiële onderdelen voor het bestek. 

De Nota van uitgangspunten vormt de inhoudelijke basis voor het bestek. In de kaders 

staan alle essentiële onderdelen van het bestek weergegeven.  Deze houden onder meer 

in:  

• de inhoudelijke context,  

• doelstellingen,  

• uitgangspunten van het programma van eisen,  

• financiële kaders,  

• vervolgtraject.   
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Wanneer de Nota van uitgangspunten is vastgesteld vormt dat de basis voor het bestek 

waar inhoudelijk niets meer aan wijzigt.   

  

1.3 Besluitvorming moet voor 1 maart 2010 plaatsvinden.  

Om het CVV systeem per 1 januari 2011 in de regio operationeel te hebben is een zeer 

strakke planning opgesteld. Afronding van het besluitvormingsproces in de gemeenten 

dient, om de planning voor de aanbesteding te kunnen realiseren, voor 1 maart 2010 

plaats te vinden. Op basis van de reacties uit de gemeenten wordt bezien of de 

uitgangspunten voor het bestek bijgesteld moeten worden.   

Gezien de zeer krappe planning kunnen opmerkingen en voorstellen tot wijziging die na  

1 maart 2010 worden ontvangen niet meer worden verwerkt.   

    

2 .  Samengevat luidt het advies van het platform en de ambtelijke reactie daarop als volgt 

(ambtelijke reactie is het onderstreepte deel vd tekst): 

• Het platform wenst duidelijkheid met betrekking tot de procedure en de 

mogelijkheden tot advisering in de driehoek Holland Rijnland – Gemeente – Wmo 

adviesplatform. Formeel is het Wmo adviesplatform een adviesorgaan van het 

college.  Daar Holland Rijnland verlengd bestuur is van de 12 samenwerkende 

gemeenten is het Wmo adviesplatform geadviseerd ook samen te werken met de 

Wmo adviesraden van deze 12 gemeenten en naast de lokale advisering aan het 

eigen college ook een gezamenlijk regionaal advies uit te brengen aan DB en AB 

van Holland Rijnland.   

• Het platform benadrukt het belang van een goede klachtenregeling.  Hiervoor 

wordt een verplicht protocol uitgewerkt dat opgenomen wordt in het bestek.  

Tevens wordt er een beheersorganisatie opgezet waar de kwaliteit in brede zin 

permanent aandachtspunt is.  Een klankbordgroep, samengesteld uit Wmo,- en 

ouderenplatforms, maakt deel uit van deze beheersorganisatie.  

• Het platform vraagt zich af wat de mogelijkheden zijn om het vier jarig contract 

tussentijds te beëindigen.  Er komt een bonus malus regeling waarbij bij slecht 

functioneren op onderdelen boetes opgelegd kunnen worden.  Voor het geval er 

echt sprake is van disfunctioneren zijn er ontbindende voorwaarden opgenomen.  

• Het platform geeft een aantal adviezen ten aanzien van de zeven aspecten van de 

Wmo regelingen. (omschrijving Wmo doelgroepen, maximeren aantal zones, aantal 

zones voor scootmobielbezitters)   Deze worden in een later stadium uitgewerkt 

als iedere gemeente voor zich het lokale maatwerk voor Wmo doelgroepen 

formuleert.  In het bestek wordt de gemeenschappelijke deler van de 12 Holland 

Rijnland gemeenten opgenomen hetgeen de “ruimste” variant is.  

• Het platform vraagt zich af waarom er niet via e-mail gereserveerd kan worden.  

De ervaring leert dat reserveren via e-mail nog wel eens fout loopt.  Reserveren 

gaat per telefoon of via de website en daar zijn geen grote problemen over te 

melden.    

• Het platform vraagt zich af of het geven van een tegoedbon van één zone als het 

ophalen en/of brengen niet goed verloopt wel een gedragsverandering van de 

vervoerder tot gevolg heeft.  Hun advies is om de betreffende rit gratis aan te 

bieden of tegen gereduceerde prijs. De tegoedbon is onderdeel van de 
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bonus/malus regeling met als doel niet alleen de vervoerder te straffen maar ook 

de klant tegemoet te komen.   

• Het platform adviseert om bij de ritadministratie alle communicatie tussen de 

klant en de vervoerder op te nemen.  In het bestek wordt hier in voorzien door 

middel van een reserveringsprotocol, klachtenregeling, terugbelservice etc.   

 

zie de bijlage voor het volledige advies met de ambtelijke reactie.   

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

In de financiële paragraaf van de Nota van uitgangspunten is te lezen dat de financiële 

consequenties van één regionaal CVV systeem Holland Rijnland per gemeente nog niet 

helemaal te overzien is. De verwachting is wel dat het samenvoegen van twee systemen 

tot één systeem kostenbesparend werkt vanwege het schaalvoordeel. Daarbij bepaalt 

iedere gemeente voor zich hoe ruimhartig zij hun lokaal beleid opstellen ten aanzien van 

de Wmo doelgroepen.  Hoe ruimhartiger het lokaal beleid des te hoger de extra kosten.  

Het uitgewerkte lokaal beleid met kostenplaatje wordt ter besluitvorming aan de Raad 

voorgelegd.   

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Zie argument 1.3 Besluitvorming moet voor 1 maart 2010 plaatsvinden. Opmerkingen en 

voorstellen tot wijziging die na 1 maart 2010 worden ontvangen kunnen niet meer 

worden verwerkt.   

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

1.1 Toename van de administratieve last.  

De verrekening van de lokale varianten voor de Wmo doelgroepen zal naar alle 

waarschijnlijkheid een toename van de administratieve last met zich meenemen. Goede 

registratie van ritten met zorgvuldige toepassing van de lokale kortingen / vergoedingen 

per gemeente is daarbij van groot belang. Om de administratieve last te verlichten zullen 

processen zoveel mogelijk geautomatiseerd worden.     

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  drs. A. Mans  

secretaris voorzitter 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Holland Rijnland dd 07-12-2009 inzake Nota van Uitgangspunten Regiotaxi Holland 

Rijnland, inclusief rapport ‘Regiotaxi Holland Rijnland, Nota van Uitgangspunten – kaders voor de 

besteksfase’ dd 23-11-2009 

- Overzicht opmerkingen en vragen Wmo adviesplatform dd 13-12-2009 


