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Nr.     3. Bestuur\1755  

B&W-besluit   09-11-2010 

Informatiebijeenkomst  -- 

Voorronde   02-12-2010 

Raad    02-12-2010 (o.v.) 

Agendanummer   -- 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 1e zone 

 

Wij stellen voor te besluiten:Wij stellen voor te besluiten:Wij stellen voor te besluiten:Wij stellen voor te besluiten:    

-  om geen lokaal maatwerk te ontwikkelen voor het collectief  

 vraagafhankelijk vervoer (CVV).          

 

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

Nota van uitgangspunten regiotaxi Holland Rijnland 

Raadsbesluit Nota van Uitgangspunten 11 februari 2010 

Bestek regiotaxi Holland Rijnland 

Notitie CVV 1e zone ISD Bollenstreek 

Advies Wmo adviesplatform CVV 1e zone 

 

DDDDoelstellingoelstellingoelstellingoelstelling 

Per 1 januari 2011 te komen tot één functionerend dekkend CVV-systeem voor de 

regio Holland Rijnland (uitgezonderd de onlangs toegetreden regio Rijnstreek).   

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Op 11 februari 2010 heeft u ingestemd met de Nota van Uitgangspunten regiotaxi 

Holland Rijnland met de volgende uitgangspunten:  

• 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.  

 

N.a.v. deze nota is het bestek opgesteld voor de aanbesteding, met als resultaat de 

gunning aan DVG personenvervoer (statutaire naam: de vier gewesten BV) om per  

1 januari 2011 het CVV gecombineerd met OV voor ons uit te voeren.  

Hiermee is aan de eerste vier uitgangspunten voldaan.  

Voor wat betreft het laatste uitgangspunt is aan u beloofd dat aan u in het najaar 

2010 een uitgewerkt voorstel voor het lokaal maatwerk wordt voorgelegd. Bij de 

uitwerking van het lokaal maatwerk is de focus sterk terecht gekomen op het enige 
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wat voor de Wmo cliënten ten nadele afwijkt van het huidige vervoersysteem 

namelijk; het niet langer gratis kunnen reizen in de 1e zone. Het nieuwe 

vervoersysteem vraagt hiervoor een eigen bijdrage gelijk aan het zonetarief.   

 

ISD Bollenstreek heeft hierover een notitie opgesteld waarin een aantal varianten zijn 

uitgewerkt, inclusief de meerkosten. Gemeenten Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout 

hebben ingestemd met de eerste variant om wel een eigen bijdrage voor de eerste 

zone te vragen. Gemeente Noordwijk heeft ingestemd met de tweede variant en 

handhaaft de eerste gratis zone, echter alleen voor geïndiceerden zonder scootmobiel 

én een inkomen onder de inkomensgrens van 110% bijstandsnorm.   

 

Het Wmo adviesplatform Hillegom heeft advies uitgebracht over de notitie van ISD 

Bollenstreek. Het advies is om de huidige vervoersvergoeding voor Wmo cliënten te 

handhaven en de eerste zone gratis aan te blijven bieden.   

Het college stelt voor om in te stemmen met de eerste variant en per 1 januari 2011 

wel een eigen bijdrage voor de eerste zone te vragen. Dit betekent concreet dat we 

geen lokaal maatwerk ontwikkelen voor het collectief vraagafhankelijk vervoer en één 

op één aansluiten op het regionaal systeem.    

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.Het nieuwe vervoersysteem heeft meer voordelen dan nadelen ten opzichte 

van het huidige vervoersysteem.  

Voordelen van het nieuwe vervoersysteem ten opzichte van het huidige zijn:  

• Groter bereik door een grotere regio.  

• Betere boete waarborging. 

• Betere waarborging naleving contract. 

• Betere klachtenprocedure met onder andere een klankbordgroep bestaande 

 uit Wmo doelgroepen.  

• Ritten vanaf de eerste zone zijn voordeliger voor de klant. 

  

2.Hiermee geldt een uniform tarief in de hele regio (uitgezonderd Noordwijk).   

Om geen ongelijkheid in tarief te creëren is het van belang dat de klant overal in de 

regio hetzelfde tarief betaald.  

 

3.Het is kostenbesparend.   

De eerste zone gratis handhaven zou betekenen dat iedere rit in die eerste zone 

individueel moet worden afgerekend met de desbetreffende klant.  Het gaat om 

relatief kleine bedragen,  (€ 0,50 of € 0,35 voor ouder dan 65 jaar per rit) waar 

relatief veel verwerkingstijd voor nodig is. Aansluiten op het regionaal systeem (geen  

lokaal maatwerk) is dan ook kostenbesparend qua zonetarief én verwerkingstijd.     

 

4.Voorzieningenniveau blijft gehandhaafd. 

Met het nieuwe vervoersysteem blijft het voorzieningenniveau gehandhaafd.  Sterker 

nog, door de koppeling van het CVV systeem met het OV systeem kan iedereen (dus 
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ook niet Wmo geïndiceerden) gebruik maken van de regiotaxi, met vervoer van deur 

tot deur in plaats van halte naar halte.    

    

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

Geen lokaal maatwerk betekent geen meerkosten op het CVV systeem. Financiële 

dekking verder niet van toepassing.  

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Het nieuwe CVV systeem gaat per 1 januari 2011 van start. Voor die tijd willen we de 

klant goed informeren over de wijzigingen. Raadsbesluit om die reden uiterlijk op  

2 december 2010.    

 

Communicatie/participatieCommunicatie/participatieCommunicatie/participatieCommunicatie/participatie    

In de maand december informeren wij onze inwoners hierover. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Bij aanvang van het aanbestedingstraject is de toezegging gedaan dat bij een 

overstap naar een nieuw vervoersysteem de klant er niet op achteruit mag gaan. Een 

eigen bijdrage vragen voor de ritten in de eerste zone betekent een achteruitgang 

voor de klant, daar deze ritten in het huidige systeem gratis worden aangeboden.   

Het voordeel voor de klant vanaf de eerste zone compenseert echter ruimschoots de 

extra kosten in de 1e zone, waardoor gemiddeld genomen de klant juist financieel 

voordeel heeft ten opzichte van het huidige systeem. Ter illustratie:  

 

Aantal zones 1 2 3 4 5 6 8 10 12   

Huidig tarief 0 1,9 2,5 3 3,5 4 5 6 7   

Nieuw tarief 65- 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6,5   

verschil huidig  -1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

          

  

Aantal zones 1 2 3 4 5 6 8 10 12   

Huidig tarief 0 1,9 2,5 3 3,5 4 5 6 7   

Nieuw tarief 65+ 0,7 1,05 1,4 1,75 2,1 2,45 3,15 3,85 4,55   

verschil huidig  -0,7 0,85 1,1 1,25 1,4 1,55 1,85 2,15 2,45   

                      

Aantal zones 1 2 3 4 5 6 8 10 12 totaal 

aantal ritten  6012 2332 3655 5427 1275 873 392 297 251 20514 

verschil 65 -  -6012 933 1828 2714 638 437 196 149 126 1006 

verschil 65+  -4208 1982 4021 6784 1785 1353 725 639 615 13695 

 

Alleen in de eerste zone ondervindt de klant nadeel, in alle overige zones is er 

voordeel voor de klant.  Afgezet tegen het reizigersgedrag (ritoverzichten 2009) loopt 

het voordeel op van minimaal  € 1.006,- tot maximaal € 13.695,- per jaar voor het 

totale reizigersvolume in Hillegom.    
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namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

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

secretaris voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Notitie ISD Bollenstreek dd 21-10-2010 inzake eigen bijdrage 1e zone CVV 01-01-2011 

- Brief Wmo Adviesplatform Hillegom dd 16-09-2010 inzake adviesaanvraag 1e zone CVV 

Informatie bij:dhr. R. Severijns, r.severijns@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 252 


