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Startnotitie Ontwikkeltafel Vervoer 1  

tbv de bijeenkomst op 24 april 2015   

1 Inleiding 
 
In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In 

deze ontwikkeltafels zijn vervolgens vier thema’s benoemd die we in de ontwikkeltafels van 2015 

(verder) gaan uitwerken. Het gaat om de thema’s: Prijs-Prestatie, Kwaliteit, Vervoer en 

Gespecialiseerde zorg. 

In de Ontwikkeltafel Prijs-Prestatie d.d. 15 augustus 2014 geven de aanwezigen-  in algemene zin - 

aan dat ze het interessant vinden om in 2015 nader over het thema Vervoer te praten. Nu dit thema 

niet nader is gespecificeerd door de zorgaanbieders, wordt in deze startnotitie een nadere invulling 

gegeven. 

 

2 Uitgangspunten 

 
De volgende zaken zijn leidend vanaf 1 januari 2015: 

 

DVO 2015 

 Het afgeleide arrangementtarief is integraal, dus inclusief vervoer (blz. 18 DVO); 

 Als de burger is aangewezen op begeleiding in groepsverband, dan omvat de ondersteuning 

zoals opgenomen in het Plan ook het vervoer naar en van de dagbestedinglocatie wanneer dit 

noodzakelijk wordt geacht. Uitgangspunt bij het beoordelen van deze noodzaak door 

opdrachtnemer is het gebrek aan zelfredzaamheid van de burger en/of zijn omgeving (blz. 23 

DVO); 

 In de uitvraag voor Jeugd (peiljaar 2012) en Wmo (peiljaar 2013) hebben aanbieders de 

mogelijkheid gekregen om hun vervoersomzet op te geven t.b.v. het integrale 

arrangementstarief. Op deze tarieven is de generieke korting toegepast (20-25%) (Bijlage 1a/b 

bij DVO); 

 

 

Beleidskader Wmo 2015 (Addendum bij het Beleidsplan Wmo “Meer voor elkaar” 2012-2015) 

 Aangezien de gemeenten nog onvoldoende voorbereid zijn om het doelgroepenvervoer anders 

te organiseren zonder dat continuïteit van ondersteuning gevaar loopt, is er voor 2015 praktisch 

geen alternatief voorhanden dan het continueren van het huidige systeem. Voor 2015 geldt 

derhalve dat de primaire focus van de vervoersvisie ligt op het continueren van de huidige 

systeem; 

 Voor het vervoer naar (begeleide) dagbesteding betekent dat dat de zorgaanbieders in 2015 het 

vervoer in principe zelf blijven organiseren. Dit wordt meegenomen in de inkoop van zorg- en 

ondersteuning voor 2015;  
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 De toenemende focus op leefbaarheid, ontwikkelingen in het speciaal onderwijs, de Wmo 2015, 

de Jeugdwet en participatiewet zijn allemaal zaken die gevolgen hebben voor het 

doelgroepenvervoer. In 2015 willen wij, gelet op de expliciete raakvlakken met verschillende 

beleidsterreinen, nadrukkelijker relatie te leggen tussen de Wmo-vervoer en andere onderdelen 

van de doelgroepenvervoer. (zie verder hieronder bij kopje ‘toekomstbestendig 

Doelgroepenvervoer december 2016 en verder’) 

 Daarnaast streven wij ernaar dat personen zo veel mogelijk kunnen participeren in de eigen 

woonomgeving, waarmee vervoersbewegingen (deels) voorkomen kunnen worden. De aanpak 

en uitwerking daarvan is voorzien in 2015 om te komen tot integrale beleidsontwikkeling en 

uitvoering van het sociale domein.  

 

Beleidsplan Jeugd 2014-2018 van de gemeente Maastricht en de 5 andere Maastricht-

Heuvellandgemeenten en van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten voor de zware gespecialiseerde 

jeugdhulp 

Hoewel het thema Vervoer niet expliciet wordt genoemd in het beleidsplan, is de gekozen richting 

gelijk aan die in het Wmo-beleid. Dus zo veel mogelijk kunnen participeren in de eigen 

woonomgeving, waarmee vervoersbewegingen (deels) voorkomen kunnen worden.  

 

Toekomstbestendig Doelgroepenvervoer december 2016 en verder 

 33 Limburgse gemeenten  + de Provincie Limburg doorlopen momenteel een gezamenlijk 

proces om te komen tot toekomstbestendig doelgroepenvervoer vanaf 11 december 2016. 

De mogelijkheid wordt onderzocht om diverse vormen van vervoer te bundelen en de regie 

over dit vervoer op één plek te organiseren. We denken dan aan leerlingenvervoer, vervoer 

van jeugdigen, Wmo-vervoer (Regiotaxi en dagbestedingsvervoer), Wsw-vervoer en wellicht 

nog andere onderdelen.  In dat traject, waarin ook de zorgaanbieders participeren, zullen de 

ontwikkelingen voor de lange termijn vorm krijgen op het gebied van vervoer.  De OT-

vervoer moet daarom gericht zijn op de overgangssituatie tot 1 januari 2017 en mag de 

provinciale ontwikkeling niet doorkruisen c.q. frustreren. 

 Hoewel de OT-vervoer de DVO 2016 als primaire focus heeft, en bestuurlijke besluitvoering 

over het Toekomstbestendig doelgroepenvervoer nog niet heeft plaatsgevonden,  moeten 

aanbieders er rekening mee houden dat het vervoer mogelijk per 1 januari 2017 geen 

onderdeel meer uitmaakt van de dan af te sluiten DVO. Dit heeft dan uiteraard ook gevolgen 

voor de financiële vervoerscomponent in de arrangementstarieven 2017. 

 Meer informatie over dit thema is beschikbaar op:  www.doelgroepenvervoerlimburg.nl  

  

http://www.doelgroepenvervoerlimburg.nl/
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3. Thema’s die aan de orde komen in de OT-Vervoer van 24 april 2015 

 

1. Wat zijn de ervaringen van de aanbieders t.a.v. het vervoer? Wat loopt goed, waar ontstaan 

knelpunten? 

 

2. Kunnen we op de huidige wijze - met eventueel kleine aanpassingen - door tot eind 2016? Of 

lopen we dan risico? En zo ja, welke? 

 

3. Hoe gaat de aanbieder om met vervoer van klanten, gegeven het feit dat de vervoerder   

bepaalt of vervoer al of niet aangewezen is. Hoe houdt hij rekening met de belangen van de 

klant en diens sociale omgeving? 

 

4. Uitgangspunt is dat inwoners/klanten zo veel mogelijk participeren in de eigen 

woonomgeving, waarmee vervoersbewegingen (deels) voorkomen kunnen worden. Nu 

gemeenten dit ‘geografisch criterium’ ten uitvoer (gaan) brengen, houdt dit in dat 

burgers/klanten (her)verdeeld worden richting aanbieders die aantoonbaar gelijke 

ondersteuning bieden, maar zich op een kortere afstand van het woonadres van de burger 

bevinden. Hoe zien aanbieders deze ontwikkeling?  

 


