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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur 

OT Vervoer 1 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 John Hoofs   Daelzicht 
 Joos Joormann  Mondriaan 
 Twan Zimmerman  GR Omnibus 
 Wim Pecasse  Novizorg 
 Roger Even   SGL 
 Peter Smeets  Xonar 
 Ron van Nostrum   Xonar 
 Cliff Hennen  Gastenhof 
 Guus Haijen  WZC De Beyart 
 John Caubergh  Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
  
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Dennis Martens  gemeente Heerlen 
 René Jacobs  gemeente Eijsden-Margraten 
  
 Frits van Zanten  gemeente Maastricht 
 Michel Hartholt  gemeente Maastricht 
 Stijn van Geleuken  inkoopbureau/gemeente Maastricht 
 Dorien Schouten  Maastricht & Heuvelland 
 
 Kernteam ontwikkeltafels 
 Roel Kramer  voorzitter OT 
 Ids Bierma   secretaris OT 
 Florence van der Heijden secretaris OT 
 Frans van Vlodrop  notulist OT 

 
 
Inloop van 13.00 - 13.30 uur 

 
1. Voorstelrondje 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom om 13.30 uur bij deze eerste ontwikkeltafel (OT) 
Vervoer. Hij deelt mee dat voor een duidelijke verslaglegging opnames van het overleg worden 
gemaakt. Een duidelijke verslaglegging is van belang voor alle andere, niet aanwezige  
zorgaanbieders en voor de virtuele ontwikkeltafel. 
De voorzitter vraagt de aanwezigen zich kort voor het stellen. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 

2. Uitleg voorzitter over werkwijze OT 
De voorzitter deelt mee dat hij vorig jaar heeft meegewerkt aan een bestuurlijk 
aanbestedingstraject met  ontwikkeltafels ten behoeve van het inkooptraject voor de 
decentralisaties. De deadline voor contractering van 1 januari 2015 is daarbij gehaald. Het proces 
van bestuurlijk aanbesteden wordt nu voortgezet voor het vormgeven van de contractering voor 
2016. De DVO’s zijn afgesloten met een looptijd van drie jaar, maar ieder jaar worden  er nieuwe 
afspraken, aanscherpingen of verbeteringen, vastgelegd in de bijlagen. Spreker is voorzitter van 
de OT-overleggen. 
De regio kent nu een inkoopbureau, dat is ondergebracht nij de gemeente Maastricht. De heer 
Van Geleuken maakt daar deel van uit. Het bureau voert op dit moment kwartaalgesprekken met 
alle aanbieders en zal al snel in control zijn. Daarnaast vinden er natuurlijk nog ontwikkelingen 
plaats op het gebied van beleid. Aan tafel zitten mensen vanuit het beleid, de inkoop en het 
proces. Met elkaar moeten ze aan de slag om de contractering 2016 goed voor te bereiden. 
 
De voorzitter legt uit dat er met 18 gemeenten wordt gesproken over het thema Jeugd. Dat zijn 
de gemeenten uit de regio’s Parkstad, de Westelijke Mijnstreek en Maastricht/Heuvelland. Over 
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Beschermd Wonen wordt gesproken met de gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek en 
Maastricht/Heuvelland. Voor het resterende deel van de Wmo zitten alleen de gemeenten van 
Maastricht/Heuvelland aan tafel. Die constructie kan lastig zijn bij de bespreking van het thema 
Vervoer. Spreker acht het echter mogelijk om voor het bestuurlijk aanbestedingstraject goede 
kaders te definiëren en deze te laten landen in goede voorstellen. Die voorstellen worden straks 
ter besluitvorming voorgelegd aan de betreffende colleges. 
 
Het proces Bestuurlijk aanbesteden is in deze regio vertaald naar virtuele en fysieke 
ontwikkeltafels. Bij eerdere ontwikkeltafels zijn afspraken gemaakt om de periode tussen de 
fysieke overleggen  in een kleiner verband een aantal zaken uit te werken en voor te bereiden 
voor de volgende fysieke ontwikkeltafel. Mogelijk gaat dat ook gebeuren voor de ontwikkeltafel 
Vervoer. Deze middag moet de aanwezige denkkracht zoveel mogelijk worden benut om de 
eventuele knelpunten, aandachtspunten en verbeterpunten te identificeren, specifiek gericht op 
de contractering 2016. Vergezichten voor de lange termijn zijn interessant voor de transformatie. 
Deze zullen worden geparkeerd voor zover deze  nog niet te vertalen zijn naar de contractering 
2016. Het is verder niet de bedoeling om te spreken over casuïstiek. Dat kan eventueel wel 
behulpzaam zijn bij de bespreking van een specifiek vraagstuk. De bedoeling is te komen tot 
afspraken tussen de deelnemende (6-18) gemeenten en de ongeveer 170 aanbieders. 
 
Naast dit fysiek overleg vindt virtueel overleg plaats in de virtuele ontwikkeltafels. Het uitgebreide 
verslag van de bijeenkomst van vanmiddag wordt de komende week op de website geplaatst en 
iedereen, zowel gemeenten als aanbieders, wordt uitgenodigd om met vragen, ideeën en 
opmerkingen te komen. Op die manier kan de dialoog virtueel verder gevoerd worden. 
De bijeenkomst op 19 juni 2015 zal kaderstellend zijn. Dat geeft al wat houvast. Na de derde 
ronde na de zomer van 2015 zullen besproken zaken gaan landen in afspraken over de 
contractering. Tussen de derde bijeenkomst en de daadwerkelijke contractering vindt het 
besluitvormingsproces plaats. 
Het is een strak geregisseerd proces met een hoge tijdsdruk. 
 
De heer Hartholt deelt mee dat voorafgaand aan deze bijeenkomst een startnotitie is opgesteld 
door de ambtelijke  werkgroep Vervoer. Een aantal leden van de werkgroep is nu ook aanwezig. 
De notitie staat ook op de website. De notitie is een samenvatting van de eerder gemaakte 
afspraken. Er is onder andere gekeken naar de resultaten van de ontwikkeltafels van 2014. Toen 
is gevraagd om in 2015 verder te praten over het thema Vervoer. Voorkomen moet worden dat 
het komende traject (tot 2016) het traject voor de lange termijn (de bundeling van diverse vormen 
van doelgroepenvervoer) voor de voeten gaat lopen. 
In de notitie zijn de zaken opgenomen die eerder zijn afgesproken. Dat zijn onder andere zaken 
die in het DVO zijn vastgelegd, bijvoorbeeld de arrangementstarieven met onder andere ook de 
tarieven voor het vervoer. De aanbieder heeft de vrijheid om te bepalen of vervoer al of niet 
aangewezen wordt. De Wmo-consulent stelt er dus geen indicatie voor vast. Dat is een 
verantwoordelijkheid van de organisaties. 
Verder is een aantal beleidskaders vastgesteld op het gebied van vervoer. Vanaf 1 januari 2015 
is gestart met niet al te veel wijzigingen. Een van de beleidskaders betreft de geografische 
component: de vervoersbewegingen moeten zo doelmatig mogelijk worden georganiseerd. 
Spreker stelt voor om daar vanmiddag over te spreken. De geografische component geldt zowel 
voor de Wmo als voor Jeugd, hoewel het bij Jeugd vaak gaat om gespecialiseerde zorg. Het is 
vooral in het laatste geval vaak moeilijk om dergelijke zorg in de nabijheid van een cliënt te 
organiseren. Maar bij de Wmo, bijvoorbeeld bij Beschermd Wonen, kunnen zaken doelmatiger 
worden georganiseerd. 
Op dit moment werken 33 gemeenten in Limburg en de provincie Limburg samen op het gebied 
van doelgroepenvervoer. Voor dat type vervoer zijn de gemeenten verantwoordelijk. Het is nog 
versnipperd georganiseerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld leerlingenvervoer, vervoer van 
jeugdigen naar instellingen, de regiotaxi (Wmo-vervoer) en vervoer naar beschutte arbeid. Er 
wordt onderzocht of deze vormen van vervoer gebundeld kunnen worden. Een van de 
onderzoeksvragen daarbij is of dagbestedingsvervoer ook deel kan uitmaken van deze 
bundeling. Dat zou inhouden dat de organisatie van het vervoer weer ondergebracht wordt bij de 
gemeente. Spreker benadrukt dat het gaat om een onderzoeksrichting. 
Op 11 december 2016 eindigt de huidige ov-concessie voor regiovervoer. Dan moet duidelijk zijn 
hoe de regie moet worden gevoerd (bijvoorbeeld met een aantal grote regiecentrales). De 
vervoerders moeten dan in staat zijn om te rijden. In de startnotitie is een website opgenomen 
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waarop allerlei informatie te vinden is over doelgroepenvervoer.De effecten ervan zullen vanaf 
2017 merkbaar zijn. In de OT vervoer gaat het om de contractering tot 2017.  
 
Thema’s die blijkens de startnotitie aan de orde komen in de OT-Vervoer van 24 april 2015 zijn 
de volgende. Het betreft denkrichtingen. Spreker nodigt de aanwezigen uit om ook andere 
thema’s aan te reiken. 
1. Wat zijn de ervaringen van de aanbieders met het vervoer? Wat loopt goed, waar ontstaan 

knelpunten? 
2. Kunnen we op de huidige wijze – met eventueel wat kleine aanpassingen – door tot eind 

2016? Of lopen we dan risico’s? Zo ja, welke? Of moet er tussentijds fundamenteel iets 
veranderd worden? 

3. Hoe gaat de aanbieder om met vervoer van klanten gegeven het feit dat de 
vervoerderbepaalt of vervoer al of niet aangewezen is? Hoe houdt hij rekening met de 
belangen van de klant en diens sociale omgeving? 

4. Hoe kan het aantal vervoersbewegingen worden teruggedrongen? Uitgangspunt hierbij is dat 
cliënten zo veel mogelijk participeren in de eigen woonomgeving. Nu gemeenten dit 
‘geografisch criterium’ ten uitvoer gaan brengen, houdt dit in dat cliënten (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? 

 
Spreker stelt voor om in ieder geval met deze thema’s aan de slag te gaan. Hij herhaalt dat de 
ov-concessie op 10 december 2016 stopt. De regiotaxiconcessie is aangehaakt op de ov-
concessie. Het betreft een heel groot contract. Er moet sowieso op 11 december 2016 een 
oplossing zijn om ook dat vervoer te kunnen garanderen. Veolia is op dit moment uitvoerder van 
de regiotaxi, maar zal op termijn het ov-vervoer niet meer verzorgen. 
 
De heer Zimmerman zet vraagtekens bij punt 3: waar staat dat de vervoerder bepaalt? 
 
De heer Hartholt beaamt dat het een omissie is. Het is de aanbieder die de vorm van vervoer 
bepaalt. Hij benadrukt dat bij regiotaxivervoer de Wmo-consulent bepaalt of mensen een pas 
krijgen. 
 
De heer Smeets ziet vervoer als te verlenen zorg. Vervoer kan een middel zijn om een bijdrage 
te leveren aan zelfredzaamheid. Aanbieders hebben de vrijheid om vervoer daarvoor in te zetten, 
maar het is ook hun plicht te bekijken of vervoer passend is. De ervaring is dat cliënten ervan 
uitgaan dat de aanbieder van zorg ook het vervoer regelt. Spreker is er voorstander van dat de 
cliënt zelf het vervoer regelt als hij daartoe in staat is. 
 
De heer Van Geleuken constateert dat de eigen kracht van de cliënten het uitgangspunt moet 
zijn: de cliënt regelt het zelf, tenzij … 
 
De heer Hennen beaamt dat de cliënt er nu van uitgaat dat de organisatie het wel voor hem 
regelt. Als dat verandert, moeten cliënten daaraan wennen. Zijn organisatie zet nu fietsen in 
waarmee cliënten zichzelf kunnen vervoeren. Het is niet altijd haalbaar en uitvoerbaar, maar daar 
waar het mogelijk is, wordt het ingezet. Dat moet ook het uitgangspunt zijn. Daarmee kunnen 
kosten worden bespaard, zodat het budget overblijft voor vervoer en zorg die echt nodig is. 
 
De heer Van Geleuken merkt op dat ook de gemeente Maastricht het project zwerffietsen heeft. 
De fietsen worden opgeknapt en opnieuw gebruikt. 
 
De heer Pecasse beaamt dat cliënten ervan uitgaan dat het vervoer wel wordt geregeld. Mensen 
zijn ook vaak mondig (geworden) en weten precies waar ze moeten zijn. Zij gaan bijvoorbeeld bij 
de gemeente klagen als de vervoerder het vervoer niet goed regelt. Daar moeten dan ook, om 
discussies te voorkomen, goede afspraken over worden gemaakt. 
 
De heer Hartholt zegt toe dat mee te nemen in het verdere traject. 
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Mevrouw Schouten deelt mee dat het uitgangspunt  ‘in Nederland hebben mensen recht op iets’ 
is afgeschaft. Er wordt meer gekeken naar wat mensen nodig hebben. Dat is voor veel mensen 
een aardverschuiving. Dat vergt tijd en gewenning. 
 
De heer Pecasse merkt op dat dat geldt voor bestaande  cliënten. Hen is ook nooit gevraagd of 
ze kunnen of willen fietsen. Nieuwe cliënten zullen er eerder mee akkoord gaan. 
 
De heer Hennen vindt dat als er vervoer nodig is, er niet veel discussie over gevoerd moet 
worden en het vervoer gewoon geregeld moet worden. Ook dat moet, om discussies te 
voorkomen, helder worden gemaakt. 
 
De heer Hoofs benadrukt dat het gaat om een ingewikkeld en lang proces. Als zaken worden 
gebundeld, moeten ook de organisaties zich aanpassen. Er is dan bijvoorbeeld sprake van 
minder omzet. Het heeft ook consequenties voor bijvoorbeeld medewerkers en vastgoed. 
 
Mevrouw Schouten beaamt dat organisaties hun werk willen behouden. Zij zijn er niet bij gebaat 
dat het vervoer efficiënter wordt geregeld. 
 
De heer Van Geleuken deelt mee dat ook ouders vaak willen vasthouden aan de locatie en niet 
naar een andere – dichtbij gelegen – locatie willen. 
 
De heer Pecasse deelt mee dat aanbieders vaak op plekken zitten die voor hen het goedkoopst 
zijn, zonder rekening te houden met de plekken waar hun cliënten wonen. Want het vervoer werd 
toch wel betaald. 
De vraag moet zijn: hoe kunnen we de zorg zo dicht mogelijk bij huis leveren? De klant moet 
daarbij voorop staan. De organisaties moeten zich daaraan aanpassen door achter de schermen 
het vervoer (zowel technisch als financieel) te regelen. Daarvoor worden nu drie pilots gestart 
met vijf aanbieders, onder andere in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek. 
 
De voorzitter constateert dat vervoer en vastgoed nauw met elkaar verbonden zijn. Als je punt 4 
(van de startnotitie) verstandig wilt aanpakken, moet je daar ook het vastgoedvraagstuk bij 
betrekken. 
 
Mevrouw Schouten benadrukt dat het belangrijke veranderingen zijn met inderdaad ook 
consequenties voor maatschappelijk vastgoed. Het moet allemaal betaalbaar blijven, maar ook 
moet er aandacht blijven voor de kwaliteit. 
 
De voorzitter is van mening dat dat allemaal niet gerealiseerd kan worden in 2016 en vraagt de 
deelnemers wat er dan wel gerealiseerd kan worden. 
 
De heer Bierma deelt mee desgevraagd dat er in de raamovereenkomst DVO niets specifiek is 
opgenomen over de kosten van vervoer. In de bijlagen 1A en 1B staat wel dat de kosten van 
vervoer deel uitmaken van de arrangementsprijs. Spreker wil weten of het verstandig is om op te 
nemen dat de cliënt het vervoer zelf regelt, tenzij … Hij stelt daarbij de vraag: hoe verhoudt zich 
dat tot de keuzevrijheid van de cliënt voor zijn zorgverlener? Als een cliënt een voorkeur heeft 
voor een bepaalde instelling, dan moet daar rekening mee gehouden worden. Dat zou wel 
kunnen inhouden dat de cliënt het vervoer dan zelf moet regelen (en – deels – zelf moet betalen). 
 
De heer Van Geleuken is het met dat laatste eens. Als mensen bij een gelijkwaardig aanbod 
kiezen voor iets wat verder weg ligt, dan is het niet aan de gemeente of de vervoerder om die 
extra kosten te betalen. 
 
De voorzitter vindt het een maatschappelijk verantwoordelijkheid van de organisaties om ook 
met dit vraagstuk slim om te springen. 
 
De heer Van Geleuken vindt dat cliënten geïnformeerd moeten worden over dergelijke 
uitgangspunten. 
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Mevrouw Schouten is het er in principe mee eens dat cliënten zelf de extra kosten moet betalen. 
Zij merkt daarbij op dat, als veel mensen naar een bepaalde locatie gaan, dat nader onderzocht 
moet worden. 
 
De heer Van Nostrum vindt dat de keuzes bij dergelijke zaken op een goede manier moeten 
worden vastgelegd om de discussie hierover te beperken. 
 
De heer Van Geleuken beaamt dat dat verder uitgewerkt kan worden. Hij deelt mee dat de 
aanbieders ook prikkels moeten krijgen om het anders, goedkoper, te doen. 
 
De voorzitter vraagt of er al innovatievere en slimmere ideeën zijn voor dergelijke incentives. 
 
De heer Van Geleuken deelt mee dat er nu een bedrag voor vervoer is opgenomen in de prijs. 
Als je de kosten kunt drukken door bijvoorbeeld een deel van de populatie met de fiets te 
vervoeren, heeft de organisatie een financieel voordeel. Daarmee kan zij haar bezuinigingen 
invullen. Zij hoeft dan niet meer te beknibbelen op personeelskosten of minder uren zorg te 
leveren. De gemeenten kunnen hiervoor  de voorwaarden scheppen. 
 
De heer Van Zanten pleit ervoor te zoeken naar overlappingen en mogelijke combinaties. Daar 
zit wellicht nog ruimte om zaken beter op elkaar af te stemmen. 
In het speciaal onderwijs gaat het vaak om dezelfde kinderen als bij het thema Jeugd. Er wordt 
nu nog niet over gesproken om deze zaken op elkaar af te stemmen. Verder kan de 
zelfredzaamheid bevorderd worden door bijvoorbeeld kinderen te leren om met de fiets te gaan. 
 
De heer Van Geleuken vindt dat daar een beloning tegenover gezet kan worden. 
 
Mevrouw Schouten vindt dat het door de organisaties bespaarde geld bij de organisaties moet 
blijven. Dat moet er niet toe leiden dat het jaar daarop de tarieven verlaagd worden. 
 
De heer Van Zanten benadrukt dat als je mensen motiveert om het openbaar vervoer te 
gebruiken, die voorziening vervolgens niet mag wegvallen. Dan snijd je je in je eigen vingers. 
Spreker ziet parallellen in de opmerkingen van de deelnemers. Hij vindt, nu de gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor vervoer naar passend onderwijs, dat kinderen in de eigen regio naar 
school moeten gaan. 
 
De heer Hoofs vindt dat de verantwoordelijkheid bij de ouders moet blijven liggen. Cliënten 
moeten hun vervoer zelf kunnen regelen. Dat is het startpunt. Op dat gebied kunnen ook grote 
winsten worden behaald. 
Ook met slimme combinaties zijn besparingen mogelijk. Zo kan vervoer naar passend onderwijs 
best gecombineerd worden met het vervoer voor gehandicapten. 
 
De heer Van Zanten is het daarmee eens. In Maastricht is het al afgeschaft dat kinderen met 
grote bussen naar allerlei plekken in de stad worden vervoerd. Dat is nu een verantwoordelijkheid 
van de ouders. Dat vergt echter een omdenken, zowel voor ouders als voor de gemeente. 
Cliënten kunnen vaak veel meer dan de gemeente hen toedicht. 
 
De heer Caubergh constateert ook dat het steeds gaat om dezelfde doelgroep. Kinderen worden 
vaak eerst naar huis gebracht en vervolgens van huis weer naar de opvang. Dat is ook voor de 
kinderen niet prettig. Die zaken moet je met elkaar combineren. 
 
De heer Hennen beaamt dat kinderen eerst vanuit school naar huis worden vervoerd en 
vervolgens naar de naschoolse opvang. Dat levert enorm veel stress op. Bovendien worden er 
dubbele kosten gemaakt. Soms rijdt het busje zelf langs de plek waar het kind later moet worden 
afgezet. Dergelijke zaken moeten gecombineerd worden. 
 
De heer Van Zanten vindt het nu de kans om daar iets aan te doen. Hij beaamt dat er allerlei 
bepalingen en regels zijn waar iedereen zich aan moet houden, maar nu is er de mogelijkheid 
een besluit te nemen om daar in de toekomst op een andere manier mee om te gaan. 
Voorkomen moet worden dat de bussen leeg (terug)rijden. Dat moet slimmer aangepakt worden. 
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De voorzitter wil weten of dit voor de komende periode (2016) al meegenomen kan worden. 
 
De heer Hartholt deelt mee dat het bij de bundeling van doelgroepenvervoer, de mogelijke 
combinaties en het omgaan met andere starttijden gaat om de langere termijn. 
 
De heer Van Zanten benadrukt dat het naast om techniek ook gaat om het omdenken. Met 
Mondriaan wordt al gesproken over een proef op dat gebied. 
 
De heer Smeets vindt deze zaken de uitvoering betreffen. Dat zijn geen zaken voor de 
contractering 2016. 
 
De heer Van Geleuken is het daarmee eens. Dat is een verantwoordelijkheid en ook in het 
belang van de vervoerders. De overheid moet daar – slechts – de voorwaarden voor scheppen. 
 
Mevrouw Schouten constateert ook dat het gaat om onderwerpen die betrekking hebben op de 
transformatie. Er mogen bijvoorbeeld geen verkeerde incentives gaan ontstaan. Er moet ook 
straks op een heel andere manier nagedacht worden over mobiliteit. In de Heuvellandgemeenten 
wordt al nagedacht over een soort bibliobus. In de stad zijn weer andere thema’s aan de orde. 
Spreekster deelt mee dat er daardoor ook steeds meer gebouwen leeg komen te staan. Dat is 
een economisch obstakel. 
 
De heer Pecasse komt terug op de starttijden van activiteiten. Door de starttijden te variëren 
kunnen grote inverdieneffecten ontstaan. Vaak starten activiteiten om half tien omdat dan de 
bussen gearriveerd zijn. Als je dat loslaat, kun je veel voordelen realiseren. Dat kunnen de 
aanbieders onderling zelf regelen 
 
De heer Even merkt op dat het ook afhankelijk is van de capaciteit van de vervoerder. Als de 
vervoerder extra busjes moet aanschaffen, dan kost dat extra geld. 
 
De heer Hartholt constateert dat de pieken eruit moeten worden gehaald. 
 
De heer Van Zanten vindt dat je door een betere afstemming van het vervoer naar zorg en 
scholen ook kunt besparen op het aantal busjes. 
 
De heer Hartholt komt terug op de term incentive. Hij heeft alle vervoerscomponenten uit de 
uitvraag op de gebieden Jeugd, Beschermd Wonen en de Wmo opgeteld. Het gaat om een 
totaalbedrag van 1,3 miljoen euro. Dat is opgenomen in de arrangementstarieven. Dat is geld van 
de . aanbieders Als organisaties daarop kunnen bezuinigingen, dan kunnen zij het geld ergens 
anders aan uitgeven in de organisatie. Het geld vloeit niet terug naar de overheid. Het betreft dus 
een impliciete incentive. 
 
De heer Van Geleuken wil weten of de werkelijke vervoerskosten daadwerkelijk 1,3 miljoen euro 
zijn. Wellicht zijn ze hoger. 
 
De heer Hartholt antwoordt dat daar geen verder onderzoek naar is gedaan. 
 
De heer Even benadrukt dat er in het afgelopen jaar al veel besparingen gerealiseerd zijn door 
onrendabel vervoer af te remmen. Iedere euro die je niet aan vervoer uitgeeft, kan besteed 
worden aan zorg. 
 
De heer Van Geleuken wil weten hoe de overheid daarbij kan helpen. 
 
De heer Even vindt dat de overheid moet zorgen voor verbindingen tussen de verschillende 
domeinen, zoals leerlingenvervoer en gehandicaptenvervoer. 
 
Mevrouw Schouten heeft die wens al vaker gehoord. Organisaties vragen de overheid om te 
helpen contacten te leggen met andere organisaties, maar ze vragen ook om hulp bij bijvoorbeeld 
vergunningstrajecten en bij juridische aspecten. Zij voegt eraan toe dat overheid kan helpen bij 
het opzetten van vervoer per fiets. Zelfstandig vervoer (per fiets en openbaar vervoer) kan ook 
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deel gaan uitmaken van het behandeltraject. Je hoort steeds meer de vraag naar de mogelijke 
combinaties. 
 
De heer Hennen merkt op dat je er dubbel voordeel uit kan halen. Hij herhaalt dat ouders en 
kinderen vaak meer kunnen dan de overheid denkt. Ze moeten de juiste trigger krijgen. Zo 
hebben enkele cliënten van Gastenhof de Mont Ventoux beklommen. Ze kunnen het dus wel. 
 
Mevrouw Schouten merkt op dat dat je ook verbindingen kunt leggen met de andere twee 
decentralisaties. Zo kan een bijstandsmoeder wellicht haar auto behouden als ze zorgt voor 
vervoer van haar kind en bijvoorbeeld van kinderen in de buurt. Je moet de mogelijkheden 
zoeken dwars door alle wetten heen. 
 
De heer Van Zanten benadrukt dat er ook sprake moet zijn van een vangnetconstructie. Als blijkt 
dat de cliënt het niet zelf kan, moet de beslissing ook kunnen worden teruggedraaid. 
 
De heer Hennen is het daarmee eens: ‘nee, tenzij’; met voldoende aandacht voor mensen die 
niet in staat zijn om zaken zelf te regelen. 
 
De heer Bierma benadrukt dat keuzevrijheid bij de burger moet blijven. Aanwezigen zijn het 
erover eens dat  zij ondanks de aanwezigheid van een geschikte locatie in de buurt kiezen voor 
een andere locatie, zij  het vervoer zelf moeten regelen.  
 
De heer Van Geleuken deelt mee dat in de DVO niets vastligt over cliënten. Maar wat de heer 
Bierma zegt, is natuurlijk wel essentieel. 
 
De voorzitter deelt mee dat er wel in is opgenomen wat de keuzevrijheid van de cliënt inhoudt. 
Hij erkent dat er altijd perverse prikkels zijn: als je iets de ene kant op wilt sturen, krijg je aan de 
andere kant perverse prikkels. Dat mag echter geen belemmering zijn om stappen te zetten. 
Spreker stelt voor om na de pauze te spreken over wat er nader uitgewerkt moet worden. Dat kan 
er ook toe leiden dat geconstateerd wordt dat het vervoer voldoende geregeld is en dat het geen 
thema meer is waar nog uitgebreid over gesproken hoeft te worden. 
 
De heer Bierma benadrukt dat het in de OT  gaat om een relatie tussen gemeenten en 
zorgaanbieders en niet om de relatie met de burger. Er kan ook voor gekozen worden om zaken 
op het gebied van vervoer bij de toegang te regelen. 
 
De heer Van Geleuken vindt dat de aanbieders zaken geregeld moeten hebben om sterk te 
staan in de discussie. 
 
Mevrouw Schouten denkt dat mobiliteit wel eens een van de grootste transformatiethema’s kan 
zijn. Wellicht dat creativiteit op dat gebied kan leiden tot een spin-off op andere gebieden. 
 
De voorzitter beaamt dat. Vervoer heeft met alle cliënten te maken, zowel met jeugd en ouderen 
als bijvoorbeeld met mensen die naar de dagbesteding vervoerd moeten worden. Het is altijd een 
kostenpost en het moet goed geregeld zijn. 
 
Mevrouw Schouten herhaalt dat discussies kunnen leiden tot initiatieven op andere gebieden. Zo 
heeft het Leger des Heils iPads uitgedeeld in het kader van Beschermd Wonen. Men was bang 
dat de cliënten de apparaten zouden verkopen, maar nu blijkt dat de apparaten veel gebruikt 
worden voor interactie. Door de goede contacten die daardoor zijn ontstaan, is er minder zorg 
nodig. Dat zijn zaken die verbonden zijn aan vervoer en mobiliteit. 
 
Pauze  
 
De voorzitter heropent de vergadering. Hij herhaalt dat gesproken wordt over wat haalbaar is 
met betrekking tot de contractering 2016 met de nadruk op de DVO en de bijbehorende bijlagen 
met onder andere zaken als prijs/prestatie en kwaliteit. Het is belangrijk te weten of zaken op het 
gebied van vervoer opgenomen moeten worden in de DVO en de bijlagen. Het is de vraag of de 
arrangementen aangepast moeten worden. Laten we kansen liggen als we niets doen of creëren 
we dan problemen? 
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Er kan nu veel gesproken worden over de drie decentralisaties en de transformaties in 2017, 
maar dat is in deze OT niet de bedoeling. Het doel is de contractering 2016. Na dit overleg of 
eventueel in een volgend overleg kan ook besloten worden dat er voldoende over is gesproken 
en vastgelegd. Wellicht dat er dan nog ruimte en tijd is om een ander thema aan te pakken. 
De cruciale vraag is nu: wat laten we liggen als we niets veranderen? 
 
De heer Van Geleuken herhaalt dat het meer bij de cliënt gelegd moet worden, bijvoorbeeld door 
er aandacht aan te besteden bij het keukentafelgesprek. Spreker ziet graag – om discussies 
daarover met de cliënten te beperken – dat dergelijke zaken worden vastgelegd in een DVO. 
 
De heer Bierma deelt mee dat dat al is vastgelegd in de Jeugdwet. Daarin staat dat het college 
bepaalt of zaken noodzakelijk zijn en of mensen voor voorzieningen in aanmerking komen. De 
Jeugdwet voorziet dus al in dergelijke zaken. 
In de DVO staat niets over vervoer. In de bijlage staat alleen dat de kosten van vervoer deel 
uitmaken van het arrangementstarief. Het is dan ook de vraag of deze zaken in een DVO moeten 
worden opgenomen of dat ze in een beschikking richting burger moeten landen. Dan bepaalt de 
toegang/uitvoering  of vervoer een noodzakelijke voorziening is. 
 
De heer Hartholt is het ermee eens dat dergelijke zaken niet moeten worden opgenomen in een 
DVO. Hij vindt wel dat dit op een andere manier expliciet gemaakt moet worden. Het gaat er dan 
om hoe consumenten daarmee om moeten gaan en wat de overheid hen kan meegeven. Dit 
alles vanuit de kantelinggedachte en het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de 
cliënt. Wellicht dat dit in een stakeholdersoverleg Dagbestedingsvervoer kan worden besproken. 
 
De voorzitter vraagt of het gaat om een communicatievraagstuk of over het voorkomen van een 
discrepantie tussen aanbieders en gemeenten. Als het een communicatievraagstuk betreft, 
maakt het geen deel uit van dit overleg. In het laatste geval moet er wellicht iets over vastgelegd 
worden om discussies te voorkomen tussen burgers, aanbieders en overheid. 
 
De heer Van Nostrum merkt op dat ook verzekeraars hierbij een rol spelen. Zij hebben onlangs 
een ander beleid geformuleerd op het gebied van vervoer van cliënten. Eerder waren de 
verzekeraars coulant op dat gebied, maar dat is nu niet meer het geval. Nu wordt bijvoorbeeld 
Xonar geconfronteerd met meer vervoerskosten. Daar heeft de organisatie geen rekening mee 
gehouden bij de opstelling van de DVO. 
 
De voorzitter vraagt of de omwenteling toe te wijzen is aan de drie decentralisaties of aan een 
gewone sanering van de zorgverzekeraars. In dat laatste geval kan de overheid er niets aan 
doen. Het is niet aan de gemeentelijke overheid om dat gat te dichten. 
 
De heer Van Geleuken vraagt of de verzekeraars die kosten geboekt hebben ten laste van de 
basisverzekering en het op die manier in het zorgbudget is geland. Als dat het geval is, moet er 
een nieuwe herverdeling plaatsvinden. Spreker wil verder weten of het alleen gaat om CZ of ook 
om bijvoorbeeld VGZ. 
 
De heer Van Zanten deelt mee dat CZ dit voor heel Zuid-Limburg verzorgt. CZ heeft voor Zuid-
Limburg de opdrachten weggezet. De zorgverzekeraars werken op dat gebied regionaal. 
 
De heer Van Nostrum merkt op dat het ook gaat om dagbesteding. Hij legt uit dat het vervoer 
van cliënten (jeugdigen) niet meer gecompenseerd wordt door de zorgverzekeraars. Hij deelt 
mee dat hierover al gesprekken zijn gevoerd met de gemeente. 
 
De heer Joormann vindt het vreemd dat jeugdzorg (vervoer) betaald wordt door de 
zorgverzekeraars. Voor GGZ-instellingen is dat logisch. Daarom heeft Mondriaan ook te maken 
gehad met de zorgverzekeraars. Maar dat geldt niet voor jeugdzorginstellingen. 
 
De heer Smeets benadrukt dat sommige cliënten er nu mee geconfronteerd worden dat vervoer 
niet vergoed wordt. Spreker wil dan ook weten of de eerder genoemde 1,3 miljoen euro alle 
componenten van vervoer bevat of dat er ook zaken (als deze) niet in zijn opgenomen. Hij 
vermoedt dat dit vervoer dat nu niet meer vergoed wordt, er niet in is opgenomen. Het speelt 
vooral bij aanbieders van jeugdzorg en niet bij de Wmo. 
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Dat alles is al met de gemeente Maastricht besproken en er is een handzame constructie 
bedacht. 
 
De heer Van Geleuken wil weten waar dergelijke zaken moeten worden vastgelegd. Ze kunnen 
ook worden vastgelegd in het beleid van de gemeente. 
 
De heer Bierma deelt mee dat in de beschrijving van de uitvraagformulieren staat dat de kosten 
van vervoer zijn inbegrepen. Wellicht dat mensen daaroverheen hebben gelezen. 
Het is gemakkelijker om dergelijke zaken in de bijlage te regelen dan in de DVO (de door de 
organisaties getekende overeenkomst met een looptijd van drie jaar). Het gaat immers slechts 
om puur praktische zaken en over het creëren van meer duidelijkheid. 
 
De voorzitter benadrukt dat de bijlage deel uitmaakt van de DVO. De bijlage is een addendum 
dat ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. Hij is verder van mening dat er op meerdere fronten 
duidelijkheid geboden kan worden, bijvoorbeeld ook in een beleidsvisie van de gemeente. 
 
De heer Hartholt beaamt dat dergelijke zaken zijn opgenomen in de beleidsvisies van de 
gemeenten. Een beleidsuitgangspunt is daarbij dat de gemeente niet alle gaten kan dichten 
bijvoorbeeld als gevolg van de aanscherping van criteria, waardoor mensen bijvoorbeeld het 
vervoer niet vergoed krijgen. Op het gebied van ziekenvervoer wordt nu, ook door de 
aanscherping van criteria, meer vervoer op maat aangeboden. Die mensen komen nu met hun 
vervoersvraag naar de gemeente, zonder dat daar budget voor is. Het uitgangspunt van de 
gemeente is dat zij deze gaten niet dicht. 
 
De heer Bierma benadrukt dat dan ook een ander uitgangspunt gehanteerd kan worden:: geen 
vervoer, tenzij. 
 
De heer Van Geleuken vindt dat – om problemen te voorkomen, bijvoorbeeld vragen van 
raadsleden aan het college – dergelijke zaken moeten worden vastgelegd. 
 
De heer Hartholt deelt mee dat dergelijke zaken onderdeel zijn van de langetermijnvisie. Daarbij 
is er sprake van onder andere een regiecentrale. Die centrale kijkt vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid van de cliënten naar de vervoersvraag. In sommige gevallen kan volstaan 
worden met een verwijzing naar openbaar vervoer; in andere gevallen is wellicht maatwerk nodig. 
Als de cliënt meer wil dan strikt noodzakelijk is, dan zijn de extra kosten voor hem. 
Een dergelijke houding leidt ook tot meer zelfredzaamheid. Vroeger kreeg bijna iedereen een 
scootmobiel. Nu kan iedereen een scootmobiel lenen. Men raakt er nu langzamerhand aan 
gewend dat niet iedereen meer een individuele voorziening krijgt. 
 
De voorzitter constateert dat de vraag nu redelijk beantwoord is. Hij vraagt of er nog kansen 
benut kunnen worden richting de contractering 2016. 
 
De heer Smeets deelt mee dat er eerder suggesties zijn gedaan voor zaken die de gemeente 
kan doen, zoals een coördinerende rol bij de bundeling van de vervoersvragen van verschillende 
vervoerders. Hij vraagt om een reactie. 
  
De voorzitter deelt mee dat het bij de bespreking van dit onderwerp vooral ging om de 
transformatie. Het is goed om de vergezichten te vertalen naar concrete zaken, maar innovatieve 
oplossingen of betere samenwerkingen kunnen wellicht niet al in een nieuwe concessie worden 
opgenomen. 
 
De heer Van Geleuken merkt dat er veel vragen zijn over vervoer naar scholen, vervoer naar 
dagbesteding en naschoolse opvang en de combinatie daarvan. Het is nog onvoldoende duidelijk 
wat de oplossing van dit probleem kan zijn. 
 
De heer Van Zanten beaamt dat er vaak lege plekken in het vervoersysteem zitten. Zo komen 
mensen soms ook niet opdagen na een afspraak. Daar kan nog wel wat winst behaald worden. 
Daartoe worden nu de eerste voorzichtige stappen gezet. De proeftuin bij Mondriaan levert veel 
informatie op. Die informatie zal op een later tijdstip worden besproken. 
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De heer Martens merkt dat de contracten voor leerlingenvervoer alleen over de rit van school 
naar huis gaan. Tussenliggende bestemmingen zijn niet mogelijk, ook niet als dat efficiënter zou 
zijn. 
 
De heer Van Zanten beaamt dat er een soort omdenken nodig is, maar merkt daarbij op dat het 
vervoer dan ook wel erg ingewikkeld wordt. Je kunt niet iedereen zomaar overal afzetten. 
 
De heer Hennen is het daarmee eens, maar merkt op dat daar ook gerichte afspraken over 
gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door een beperkt aantal afzetpunten te selecteren. 
Gastenhof heeft daar al ervaring mee. 
 
De heer Van Zanten constateert dat de zorgverleners, ook op het gebied van vervoer, meer 
betrokken moeten worden bij de zorgvraag. In de keukentafelgesprekken moet ook de vraag naar 
vervoer worden besproken. Op die manier kun je voor maatwerk zorgen, bijvoorbeeld een 
combinatie van het leerlingen-, zorg- en bijvoorbeeld additioneel vervoer. 
 
De heer Van Geleuken merkt op dat dat ook extra kosten met zich meebrengt. 
 
De heer Van Zanten benadrukt dat er nu ook veel extra kosten worden gemaakt. Vaak zijn die 
kosten verborgen, omdat de verschillende vervoerders hun eigen ritten rijden en geen zicht 
hebben op de voordelen van het combineren van ritten. 
Spreker stelt voor om in alle betrokken organisaties te onderzoeken wat mogelijk is. Hij stelt voor 
om te beginnen met het vervoer van jeugdigen tot 18 jaar, want je kunt niet alles tegelijk 
aanpakken. Hij is van mening dat de helft van het eerder genoemde bedrag van 1,3 miljoen euro, 
rond de 600.000 euro, besteed wordt aan vervoer van jeugd. Hij ziet dan ook goede 
mogelijkheden op dat gebied. 
 
De voorzitter wil weten of deze discussie kan leiden tot afspraken voor 11 december 2016 en of 
dit niet strijdig is met de bewegingen op Limburgs niveau. 
 
De heer Van Zanten vindt dat deze zaken, de integratie van verschillende vormen van vervoer, 
aanvullend zijn en vooruitlopen op toekomstige ontwikkelingen. 
 
De voorzitter constateert dat het in eerste instantie gaat om het domein Jeugd (voor de jongeren 
tot 18 jaar). Hij wil weten of dat consequenties heeft voor de contractering. 
 
De heer Van Geleuken is van mening dat hierdoor de contractering niet hoeft te worden 
veranderd. 
 
De heer Van Zanten merkt op dat er in lopende contracten met de 13 gemeenten in Zuid-
Limburg al ruimte is opgenomen om ook andere vormen van vervoer dan leerlingenvervoer toe te 
staan. Daarbinnen kunnen andere en aparte voorzieningen worden opgenomen, zonder dat het 
consequenties heeft voor het budget. 
 
De heer Hoofs is bang dat alles nu weer in aparte hokjes gestopt wordt: jeugdvervoer, 
doelgroepenvervoer en dergelijke. Hij vindt dat er ook aandacht moet zijn voor vervoer van 
andere doelgroepen en pleit ervoor om uit te gaan van de zorgvraag van de cliënt. 
 
De heer Van Zanten deelt mee dat er nu ook al wordt uitgegaan van wat de cliënt nog kan. Als 
eigen vervoer niet mogelijk is, moet er voor vervoer gezorgd worden. Het gaat nu ook alleen nog 
maar om mensen met de zwaarste categorie handicap. 
 
De heer Joormann deelt mee dat uit een inventaris is gebleken dat de cliënten (kinderen) van 
Mondriaan ook de cliënten voor leerlingenvervoer zijn. Die zaken moeten dan ook met elkaar 
verenigd worden. Er mag op dat gebied niet meer in hokjes gedacht worden. Dat moet leiden tot 
een goede organisatie van het vervoer, wellicht met een bundeling van alle kennis in een 
organisatie. Daarmee kun je veel kosten voorkomen. 
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De voorzitter constateert dat de groep 18- als startpunt gezien kan worden, maar er moet ook 
nog eens goed naar die grens van 18 jaar worden gekeken. Vanuit de zorg is dat wellicht een 
juiste knip, maar op het gebied van vervoer hoeft die knip niet te worden gemaakt. 
Spreker herhaalt zijn vraag wat er richting 2016 nog opgepakt kan worden. 
 
De heer Van Geleuken wil weten wat de aanbieders ervan vinden dat de gemeente het vervoer, 
zowel voor Jeugd als voor de Wmo, gaat regelen. Welke sentimenten spelen daarbij een rol en 
kunnen de gemeenten dat wel? Het gaat per slot van rekening om een grote logistieke operatie. 
 
De heer Pecasse deelt mee dat het vervoer voor zorgaanbieders sinds 2013 niet meer 
aantrekkelijk is. Toen zijn de tarieven gehalveerd. Verliezen kunnen alleen nog maar worden 
beperkt en voorkomen door schaalvergroting en intensieve samenwerking. Spreker is er dan ook 
voorstander van dat het vervoer door de overheid wordt geregeld. 
 
De voorzitter ziet instemmende gezichten. Hij is echter van mening dat het lastig is om dat op te 
nemen in het zorgtraject, omdat de aanbieders het daadwerkelijke fysieke vervoer organiseren en 
verzorgen. 
 
De heer Hartholt deelt mee dat de gemeenten nu onderzoek doen naar een regiefunctie van de 
gemeente op het gebied van vervoer. Dat onderzoek verkeert echter nog in een 
inventarisatiefase. Er vinden onder andere gesprekken plaats met stakeholders. Na de 
zomervakantie van 2015 volgt een uitgangspuntennotitie, waarin al de eerste keuzes zijn 
gemaakt. 
 
De heer Hennen merkt op dat als je de cliënt centraal stelt, dan ook het vervoer een gegeven is. 
 
De heer Bierma stelt de vraag of de zorgaanbieder bepaalt of vervoer nodig is of dat dat een 
verantwoordelijkheid (en kostenpost) is van de gemeenten. 
 
De heer Van Geleuken is er geen voorstander van dat de ene partij bepaalt en de andere partij 
betaalt. 
 
De heer Hoofs vindt dat de zorgvraag met de bijbehorende vervoersvraag in het 
keukentafelgesprek kan worden besproken. De gezinscoach kan daarbij zijn eigen afwegingen 
maken. 
 
De heer Joormann vindt het ook logisch om de zorgvraag te koppelen aan de vraag naar 
vervoer. 
 
De heer Van Geleuken is het daarmee eens, maar ziet ook problemen. De gemeente is 
bijvoorbeeld niet op de hoogte van alle aanbod van vervoer. 
 
De voorzitter vraagt of een sociaal wijkteam die vervoersvraag gemakkelijk kan oppakken. 
 
De heer Van Zanten deelt mee dat leden van wijkteams zich wellicht meer laten leiden door 
emoties. Het is voor hen moeilijker om daar objectief bij te blijven. 
 
De heer Van Geleuken merkt op dat dat dan ook geldt voor bijvoorbeeld leerlingenvervoer. 
 
De heer Van Zanten antwoordt dat op dat gebied allerlei organisaties, zoals ambulante 
instellingen, scholen, jeugdzorg en bijvoorbeeld het veiligheidshuis, adviezen geven. 
 
De heer Hartholt benadrukt dat het een moeilijk traject is. Het is de kunst om mensen de juiste 
prikkel te geven. Hij geeft het voorbeeld van mensen die speciaal vervoer wilden, totdat ze – bij 
een experiment – de beschikking kregen over een gratis openbaarvervoerpas. Toen (‘als het 
maar niets kost’) konden ze wel gebruikmaken van het openbaar vervoer. 
 
De heer Van Zanten geeft in dat kader het voorbeeld van kinderen die aangewezen zijn op 
leerlingenvervoer, omdat ze niet zelfstandig deel kunnen nemen aan het verkeer. Maar ’s avonds 
konden ze wel op de fiets folders rondbrengen. 
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De heer Van Geleuken benadrukt dat als vervoer wordt opgenomen in het gezinsplan, er ook 
bijvoorbeeld bezwaar en beroep mogelijk is. De overheid ging er eerder van uit dat de expertise 
van het vervoer bij de aanbieders ligt. Nu wordt er weer gesproken over het opnemen van 
vervoer in het gezinsplan. 
 
De heer Bierma vraagt welk ervaringen Omnibuzz hiermee heeft. Die organisatie regelt immers 
het vervoer voor een aantal gemeenten. 
 
De heer Zimmerman deelt mee dat zijn organisatie bezig is met het ontwikkelen van een 
langetermijnvisie op samenwerking op het gebied van vervoer. Daarbij gaat het om het bundelen 
van verschillende vervoersvormen. Een onafhankelijk adviseur gaat nu enkele scenario’s 
uitwerken, onder andere het scenario met een regiecentrale in combinatie met kleinschalig 
openbaar vervoer. De tijd is te kort om daar al voor 2016 iets voor geregeld te hebben. 
Spreker merkt verder op dat er ook mensen voor vervoer naar de dagbesteding gebruikmaken 
van de regiotaxi. Men is nu bezig om dat in afspraken te formaliseren. De gegevens uit de 
indicatiestelling worden gekoppeld aan het vervoer met de regiotaxi en vervolgens wordt er 
gekeken naar overlappingen. Vervolgens zal met de gemeenten worden gesproken over het 
toestaan van deze vorm van vervoer. 
 
De heer Hartholt beaamt dat er nu onderzoek wordt gedaan naar een scenario met een 
regiecentrale. Onderzocht wordt ook of gemeenten verantwoordelijk kunnen worden voor de 
indicatiestelling op het gebied van vervoer. Een extern adviseur moet daar antwoorden op 
formuleren. 
Het oneigenlijk gebruik van de regiotaxi (voor dagbesteding) moet worden voorkomen. Dat 
vervoer is duurder. Een rit naar de dagbesteding kost met de regiotaxi 9 euro. De reden daarvan 
is dat het vraagafhankelijk vervoer betreft met allerlei aparte spelregels en bijvoorbeeld de inzet 
van een callcentrale. Het is niet efficiënt om dat systeem te gebruiken voor vaste ritten op 
reguliere trajecten. Er wordt nu dan ook onderzocht hoeveel mensen met de vervoer-op-maatpas 
naar de dagbesteding reizen. 
 
De heer Jacobs wil weten wat er vervolgens aan gedaan wordt. 
 
De heer Hartholt antwoordt dat dat afhankelijk is van de resultaten van het onderzoek. 
 
De heer Zimmerman vindt het belangrijk te weten hoeveel, op welke manier en vanuit welke 
regelingen gebruik wordt gemaakt van de regiotaxi. Met die informatie kunnen beter 
onderbouwde beslissingen worden genomen. De gemeente is verantwoordelijk voor zowel het 
sociaal recreatief vervoer als vervoer naar de dagbesteding en kan er dus goede afspraken over 
maken. 
 
De heer Van Zanten merkt op dat bij maatwerkritten beter gebruikgemaakt kan worden van de 
regiotaxi. 
 
De heer Zimmerman deelt mee dat zijn organisatie er – mede in verband met de 
zelfredzaamheid van de cliënt – sterk op is gericht om voor sociaal creatief vervoer het openbaar 
vervoer in te zetten. 
 
De voorzitter stelt voor om die vraag nu aan de orde stellen: is het openbaar vervoer een valide 
alternatief? 
 
De heer Smeets merkt op dat dan de wereld van de cliënt ook ruimer wordt. 
 
De heer Pecasse deelt mee dat de mogelijkheid om openbaar vervoer in te zetten afhankelijk is 
van de mate van een handicap. Zo kun je demente mensen niet met het openbaar vervoer laten 
reizen. 
 
De voorzitter beaamt dat dat niet gegeneraliseerd kan worden. 
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De heer Zimmerman pleit ervoor om nader onderzoek te doen naar wat voor cliënten wel 
mogelijk is. Hij heeft dezelfde ervaring als de heer Hartholt: mensen die aangeven niet met het 
openbaar vervoer te kunnen reizen, blijken dat wel te kunnen als ze een gratis ov-pas krijgen. 
Spreker pleit ervoor om een combinatie te maken tussen de situatie van de cliënt en de rit die 
gemaakt moet worden. 
 
De heer Even wil weten of na 11 december 2016 een nieuwe fase wordt gestart. Hij benadrukt 
daarbij dat het vervoer voor cliënten vaak zeer ingrijpend is. Het maakt ook deel uit van de zorg. 
Ook organisaties moeten hun planning daaraan aanpassen. Spreker is er geen voorstander van 
om zaken voor een periode van een jaar te veranderen. 
 
De heer Van Zanten legt uit dat dit traject gezien moet worden als aanloop naar het grote traject. 
 
De heer Hartholt deelt mee dat het ook niet de bedoeling was om de regie in 2016 naar de 
gemeente over te hevelen. Op 11 december 2016 moet in ieder geval de regiotaxi-Wmo geregeld 
zijn. Leerlingenvervoer gaat wellicht gefaseerd instromen en wellicht worden ook andere 
vervoerszaken eraan toegevoegd. 
 
De voorzitter constateert dat vele aspecten van het vervoer – in het kader van de contractering – 
besproken zijn en vraagt de heer Hartholt of hij nog zaken wil bespreken. 
 
De heer Hartholt is positief verrast door het verloop van deze ontwikkeltafel en door de positieve 
discussies. Hij constateert dat de deelnemende partijen al verder zijn dan hij had gedacht. Hij 
roept de deelnemers op om ook in de toekomst – bijvoorbeeld in een stakeholdersoverleg – mee 
te werken en hun expertise in te zetten bij de komende ontwikkelingen, ook als deze OT Vervoer 
geen vervolg krijgt. 
 
De heer Zimmerman beaamt dat de informatie van de deelnemende partijen nodig is voor de 
toekomstige ontwikkelingen. Hij deelt mee dat zijn organisatie al langer met de provincie spreekt 
over openbaar vervoer en de koppeling met de (oude) AWBZ en bijvoorbeeld leerlingenvervoer. 
Zaken op het gebied van vervoer moeten nu gekoppeld worden. 
 
De voorzitter is van mening dat het overleg over vervoer los moet staan van de bestuurlijke 
aanbesteding. De genoemde toekomstige ontwikkelingen zouden de bestuurlijke aanbesteding 
gericht op contractering 2016  maar in de weg lopen. 
Hij constateert dat een aantal zaken met betrekking tot de contractering nog nader aan de orde 
kunnen komen: moet de DVO nog aangevuld worden of moeten zaken op een andere manier 
vastgelegd worden? Hij wil ook weten of daarvoor nog een fysieke OT Vervoer moet worden 
georganiseerd. Hij stelt voor om de virtuele discussies af te wachten. Als daaruit zaken 
voortkomen die van belang zijn voor de contractering 2016, kan daar altijd nog over worden 
gesproken. Spreker stelt wel voor om daarbij de spelregels van de bestuurlijke aanbesteding te 
blijven hanteren. Het is zonde van de tijd om in juni 2015 wellicht een overbodige OT Vervoer te 
organiseren. Als de virtuele OT geen nieuwe informatie oplevert, dan zou die bijeenkomst kunnen 
vervallen en kan er al een voorstel voorbereid worden. Als de virtuele OT wel veel nieuwe 
informatie oplevert, is het wel zinvol om een nieuwe fysieke OT te organiseren. De voorzitter 
nodigt iedereen uit om mee te doen aan de virtuele discussies. 
 
De heer Joormann vindt dat er een thema is blijven hangen: wat wordt de rol van de gemeente 
bij het bepalen van de vervoersvraag? Hij betwijfelt of dat onderwerp in een virtuele OT 
voldoende besproken kan worden. 
 
De voorzitter is het daarmee eens, maar constateert dat er geen relatie is met de contractering. 
Er is straks nog voldoende ruimte om dit onderwerp aan de orde te stellen. Hij stelt daarbij voor 
dit onderwerp geen deel uit te laten maken van het project van bestuurlijk aanbesteden. 
Hij benadrukt verder dat, als de gemeente de regiefunctie op het gebied van vervoer gaat 
uitvoeren, ook het bijbehorende budget bij de gemeente moet worden ondergebracht. 
 
De heer Hartholt is op zoek naar de verschillende aspecten bij het bepalen van de zorgvraag (in 
de keukentafelgesprekken) en de bijbehorende vervoersvraag. Als de consulenten ook de 
vervoersvraag gaan invullen, dan gaat dat ten koste van de mogelijkheden van de aanbieders om 
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vervoerszaken zo doelmatig mogelijk in te vullen. Dat kan ten koste gaan van de zorg. Hij zet dan 
ook vraagtekens bij het combineren van de zorgvraag en de bijbehorende vervoersvraag. 
 
De heer Bierma constateert dat dit punt  raakt aan een fundamenteel uitgangspunt onder de 
DVO. Aanbieders hebben de vrijheid geclaimd en gekregen om bij de invulling van de  
arrangementen met de nodige vrijheid te kunnen werken. De vervoersvraag kan daarbij een 
wezenlijk onderdeel vormen.  Dat kan in een virtuele OT niet teruggedraaid worden. Spreker is 
daar dan ook ook geen voorstander van. Het is een principiële discussie en geen technisch 
detail. 
 
De voorzitter constateert dat vervoerders nu bepaalde vrijheden hebben. Op basis daarvan 
worden nu projecten opgestart. Daar mag nu niet aan getornd worden. Wel kan gesproken 
worden over mogelijke optimalisaties. Hij stelt voor om de virtuele discussies af te wachten. 
 
De heer Pecasse vindt dat de zorgaanbieder zijn eigen afwegingen moeten kunnen maken op 
basis van de afgesproken arrangementen. Het zou wel enorm helpen als er sprake was van een 
goede backoffice, die het vervoer zou kunnen regelen. Nu wordt men geconfronteerd met een 
aanvraag voor vervoer naar de dagbesteding. Dat verzoek moet verwerkt worden in de eigen 
planning. Dat zou beter regionaal geregeld kunnen worden. 
 
De voorzitter herhaalt dat deze ideeën voor de lange termijn zijn. Hij constateert daarbij dat de 
aanbieders eenzelfde beeld hebben voor de lange termijn. De vervoerders zullen daarvan de 
consequenties moeten dragen, maar ook zij zullen blij zijn als er niet meer met halflege busjes 
gereden hoeft te worden. 
 
De heer Joormann gaat ervan uit dat het traject alleen maar winnaars oplevert, zelfs de 
vervoerders. 
 
De voorzitter benadrukt dat vervoerders en cliënten niet zijn uitgenodigd om vrij met de 
aanbieders over dit onderwerp te kunnen spreken. Hij constateert dat nu scherp in beeld is wat 
gerealiseerd kan worden. Aan de hand van het verslag kunnen in een kleiner verband zaken 
goed geduid worden en voorgelegd worden aan de deelnemers aan de virtuele discussie. 
Naargelang de uitkomsten van deze discussie wordt er wel of niet op 19 juni 2015 een volgende 
fysieke OT Vervoer gepland. 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun positieve bijdragen en sluit het overleg om 
16.00 uur. 

  
 
 
 

Maastricht, 24 april 2015 


