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Onderwerp: Opmerkingen/vragen van Wmo Adviesplatform bij Nota van Uitgangspunten (gedateerd 23 

november 2009). 
Datum: 13 december 2009 
 
Opmerkingen en vragen Wmo adviesplatform.  
Ambtelijke reactie Holland Rijnland & gemeente Hillegom.  
 

1. Nu komt “Holland Rijnland” in plaats van de “ISD”. De driehoek bestaat nu dus uit de gemeente 
Hillegom-Holland Rijnland-Adviesplatform Wmo. In het verleden is het voor het Adviesplatform niet 
duidelijk geweest wie de beslissingen nam. Gebleken is dat dit voor gemeenteraadsleden vaak ook niet 
duidelijk was. In het verleden werd het commentaar/advies van het Adviesplatform naar de IDS 
doorgestuurd. Meestal zonder resultaat. Daarom wordt nu in een vroeg stadium de mening van het 
Adviesplatform kenbaar gemaakt, zodat de beleidsmedewerker er rekening mee kan houden.  Het 
Adviesplatform wenst duidelijkheid met betrekking tot de procedure en de mogelijkheden tot 
advisering over de nota van uitgangspunten. Hoe komt het Adviesplatform tot een advies dat gehoord 
wordt en op waarde geschat wordt door het college en de gemeenteraad van Hillegom. 

 
Lokaal besluitvormingstraject Nota van uitgangspunten & bestek:   
5 januari 2010  Behandeling Nota van uitgangspunten in het College van B & W.  
25 januari 2010 Behandeling Nota van uitgangspunten in de Commissie maatschappij en bestuur. 
11 februari 2010  Besluitvorming Nota van uitgangspunten in de Gemeenteraad.  
Juli 2010  Kennisname van het definitieve bestek. 
 
Regionaal besluitvormingstraject Nota van uitgangspunten & bestek: 
3 december 2009  Dagelijks Bestuur Holland Rijnland stelt Nota van uitgangspunten vast.  
1 maart 2010  Deadline indienen zienswijzen van gemeenten.  
Maart & april 2010 Opstellen van het bestek.  
15 April 2010  Dagelijks Bestuur Holland Rijnland stelt het bestek vast. 
20 & 21 Mei 2010  Presentatie bestek in de portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland.  
30 Juni 2010  Algemeen Bestuur Holland Rijnland stelt het bestek vast.  
Juli 2010  Publicatie van het bestek waarna vervoerders kunnen inschrijven. 
1 oktober 2010  Gunning van het contract aan een vervoerder.  
1 januari 2011 Start nieuw gecombineerd regionaal CVV systeem Holland Rijnland.  
 
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.   
 
 

Omdat de klant te maken krijgt met de gemeente, de vervoerder en Holland Rijnland, dient extra 
aandacht besteed te worden aan de klachtenregeling. 
 

Reactie op de klachtenregeling is te lezen onder 8.   
 
 
 
 



 
Per gemeente kunnen er verschillen optreden. Gaarne ontvangt het Adviesplatform de “afwijkende 
gegevens” van Hillegom. Dit geldt ook voor een omschrijving van mogelijke andere doelgroepen die 
gebruik kunnen maken van de regiotaxi. Welke zijn dat? Dat moet helder zijn voor die doelgroepen om 
op het taxivervoer aanspraak te kunnen maken.  

 
Het Wmo adviesplatform speelt een belangrijke rol bij het formuleren van het lokaal beleid voor vervoer van 
Wmo doelgroepen.   Welke vergoedingen gaan we hanteren en voor wie?  Het Wmo adviesplatform wordt bij 
het maken van de keuzes nauw betrokken.  De uiteindelijke lokale variant moet geïmplementeerd worden in 
het administratieve systeem om de Wmo vergoedingen te verrekenen met de klant.   
 

2. Het nieuwe contract van Regiotaxi Holland Rijnland zal een looptijd van 4 jaar hebben. Wat zijn de 
mogelijkheden om het contract tussentijds te beëindigen als de kwaliteit van het vervoer onvoldoende 
is? 

 
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 waarbij geen verbetering meer zal optreden 
zullen ontbindende voorwaarden worden opgenomen.   
 
 

3. In H 2.3 worden zeven aspecten van de Wmo-regelingen genoemd.  
Eén daarvan is het maximeren van het aantal zones. Uit eerdere stukken is gebleken dat bij 
overschrijding vaak toestemming wordt gegeven. Dit moet dan aangevraagd worden hetgeen tot 
hogere kosten leidt. Geen maximum toepassen maakt de regeling eenvoudiger en goedkoper. De vraag 
is hoe vaak cliënten het maximum overschrijden en op welke gronden? Het Adviesplatform dringt er 
dan ook op aan de maximering niet toe te passen. 
Een ander is de aangepaste vergoeding voor mensen met een scootmobiel in het kader van de Wmo. 
Het maximum aantal zones wordt gehalveerd. Het is het Adviesplatform niet duidelijk welk argument 
gehanteerd kan worden om dit te rechtvaardigen. De scootmobiel wordt gebruikt voor afstanden die 
anderen te voet of met de fiets afleggen. Het taxivervoer wordt gebruikt voet langere afstanden. Het 
gebruik maken van een scootmobiel leidt niet tot een ander gebruik van de taxi. Het Adviesplatform 
dringt er dan ook op aan de halvering niet toe te passen. 

 
Alle Wmo vergoedingen en kortingen horen bij het lokaal maatwerk.  Zie de laatste reactie onder 1.  Bij 
formulering van het lokaal beleid wordt het Wmo adviesplatform nauw betrokken.   In dit stadium kunnen we 
niet zoveel met deze opmerkingen daar de Nota van Uitgangspunten de gemeenschappelijke deler is van alle 
12 Holland Rijnland gemeenten en dientengevolge de ruimste of juist minst gunstige variant.  Het gaat in dit 
stadium immers om kaders waarbinnen de lokale varianten uitgewerkt kunnen worden.   
 
 

4. In H 3.2 wordt vermeld dat aanmelding van ritten telefonisch (of via de website) dient te geschieden. In 
het verleden heeft telefonische aanmelding regelmatig tot problemen geleid. Daarom zijn veel mensen 
overgegaan tot aanmelding (en bevestiging) via e-mail. Het is niet duidelijk, vooral wanneer het om 
“gecompliceerde of meervoudige” aanmeldingen gaat, waarom e-mail (met automatische bevestiging) 
uitgesloten is.  

 
Bij de regiotaxi leidse Regio wordt 99% van de ritten telefonisch besteld.  Daar zijn geen grote problemen over 
te melden.  De vervoerder zorgt er wel voor dat aan het einde van de reservering alle gegevens nogmaals 
worden herhaald. (adressen, tijdstip etc. ) Dit zal een vereiste zijn in het bestek.  Ervaring leert verder dat e-
mailverkeer nog wel eens fout loopt.  Een mail raakt kwijt o.i.d.  Dan loopt de hele ritreservering fout.  Wel zal 
gereserveerd kunnen worden via internet.  



 
 

5. In H 3.3 wordt een tegoedbon van één zone vermeld als het ophalen en brengen niet goed verloopt. 
Het Adviesplatform betwijfelt of dit invloed heeft op het gedrag van de vervoerder. Beter is het om de 
betreffend rit gratis aan te bieden (of tegen een gereduceerde prijs).  

 
Het geven van een tegoedbon moet worden gezien in relatie met de kwaliteitsvereisten in het bestek en de 
bonus malus regeling die hiervoor in het leven wordt geroepen.  Het is de bedoeling dat niet alleen de 
vervoerder wordt gestraft maar de klant een kleine tegemoetkoming krijgt.   

 
6. In H 3.9 staat “De vervoerder zorgt voor een degelijke en overzichtelijke ritadministratie”. Daarbij dient 

aangegeven te worden, per gemeente en voor het totaal, hoe vaak “niet op tijd” gereden is. Dat 
betekent te vroeg of te laat ophalen, te vroeg of te laat aankomen, enzovoort. In het bestek dient te 
worden opgenomen dat niet alleen de ritreserveringen goed zijn geborgd, maar dat alle communicatie 
tussen cliënt en vervoerder op orde is. 

 
De rit administratie slaat vooral op de communicatie tussen opdrachtgever en vervoerder.  Volgens andere 
vereisten in het bestek wordt de communicatie tussen vervoerder en klant gewaarborgd.  Bijvoorbeeld door 
middel van een reserveringsprotocol, klachtenregeling, terugbelservice etc.   
 

7. In H 4.1 worden de reizigerstarieven vermeld. Hierbij wordt voor de Wmo-geïndiceerden verschil 
gemaakt tussen 65+ en 65-. Het Adviesplatform stelt voor het lage tarief (€ 0,35) ook toe te passen 
voor mensen die de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben maar gezien hun inkomen 
(bijvoorbeeld Wajong) een beperkte bestedingsruimte hebben.  

 
Zie de reactie onder 1 en 3.  vaststelling van leeftijdsgrenzen voor kortingen / vergoedingen is onderdeel van 
het lokaal maatwerk dat in een later stadium wordt uitgewerkt.   
 

8. In H 3.9 staat “De vervoerder zorgt voor een degelijke klachtenprocedure”. Dit is te mager. De 
gemeente (lokaal loket) en Holland Rijnland moeten een actieve rol spelen in de klachtenprocedure.  
De klant moet kunnen klagen bij het lokaal loket, de vervoerder en Holland Rijnland. 
Als de klant klaagt bij het lokaal loket, moet hij geholpen worden bij het formuleren van de klacht. De 
klacht wordt dan naar de vervoerder gestuurd met een kopie/melding naar Holland Rijnland. 
Als de klant klaagt bij Holland Rijnland, moet deze de klacht doorsturen naar de vervoerder met een 
kopie/melding naar het lokaal loket. 
Indien de klant klaagt bij de vervoerder, dient deze een kopie/melding te sturen naar het lokaal loket 
en Holland Rijnland. 
De klacht wordt door de vervoerder afgehandeld. De afhandeling geschiedt in ieder geval schriftelijk. 
Zowel het lokaal loket als Holland Rijnland ontvangen een melding van de wijze waarop en in welke 
termijn de klacht afgehandeld is. Dat kan zijn:  
- de klager is in het gelijk gesteld, 
- de klacht is ongegrond verklaard, 
- de klacht wordt nog nader onderzocht. 
Op deze wijze hebben de gemeenten en Holland Rijnland een goed overzicht van de kwaliteit van de 
vervoerder. 
De klachtenregeling moet zowel voor de hoofdaannemer als onderaannemer gelden en moet gereed 
zijn bij aanvang van de opdracht. De adviesraden moeten in staat worden gesteld apart een advies over 
de klachtenregeling uit te brengen. Het advies geldt zwaar.  

 
De klachtenregeling zal in het bestek nader worden uitgewerkt.  Holland Rijnland heeft al vele jaren ervaring 
opgebouwd met het nauwlettend volgen van ingediende klachten.  Deze ervaring zal gebruikt worden bij het 



opstellen van de klachtenregeling in het bestek.  Naast het bestek zal ook de beheersorganisatie voor de 
regiodekkende Regiotaxi opgezet worden.  De beheersorganisatie wordt ondergebracht bij Holland Rijnland.  
Deze organisatie houdt in grote lijnen een regulier (maandelijks) overleg tussen beheersorganisatie en 
vervoerder in.  In deze overleggen vormt onder meer de kwaliteit in brede zin een permanent aandachtspunt.  
Verder wordt een ambtelijke begeleidingsgroep samengesteld uit gemeentelijke vertegenwoordigers en wordt 
een klankbordgroep samengesteld uit Wmo- en ouderenplatforms.  Op deze wijze vindt er terugkoppeling 
plaats naar gemeenten en Wmo adviesraden.    
 


