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AMENDEMENT
art. 35 RvO

Voorstel nummer 14-190 / agendapunt 27

Onderwerp: Doelgroepenvervoer. Vaststellen beleidsnotitie doelgroepenvervoer; participatie Flexnet en
aansluiting Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 15 december 2014

Ondergetekende stelt voor om het voorstel als volgt te wijzigen:

 De notitie ‘Doelgroepenvervoer op Walcheren’ met daarin opgenomen een aantal beleidskeuzes
voor het doelgroepenvervoer vast te stellen waarbij:
 Het ondersteunen van particuliere initiatieven in het doelgroepenvervoer geschrapt wordt;
 Het inzetten van vrijwilligers op buurtbussen geschrapt wordt;

 Aan te sluiten bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC) te Terneuzen;
 Wethouder A. Vader van gemeente Vlissingen vertegenwoordigt de Walcherse colleges in het

bestuur van de GVC, waarbij de gemeenteraad van Middelburg zich voorbehoud om af te wijken
van het bestuurlijke standpunt van dhr Vader;

 Het Flexnet mee te nemen in de aanbesteding van het sociaal vervoer

Toelichting:

Alhoewel de ondersteuning van particulieren  op het eerste oog sympathiek lijkt, zijn er ook diverse
schaduwzijden aan het voorliggende voorstel. Met name voor het vervoeren van de meest kwetsbare
groepen is een zeer grote mate van professionaliteit noodzakelijk, de chauffeur is in die gevallen niet alleen
bestuurder van de bus maar ook hulpverlener, begeleider, verzorger en vertrouwenspersoon.

Daarnaast is bij een particulier initiatief geen garantie dat de chauffeur conform de CAO uitbetaald wordt,
waardoor werkverdringing en verplicht vrijwilligerswerk (contradictio in terminis) op loer ligt. Dit zou een
schril contrast zijn met de mogelijk komende ontslagen bij de aanbieder van het openbaar vervoer, die een
uitkering moeten aanvragen en vervolgens in de kaartenbak van Orionis terechtkomen terwijl de gemeente
geld gaat investeren om nieuwbakken chauffeurs te trainen.

Tot slot maakt de indiener zich grote zorgen over de democratische controle op het doelgroepenvervoer.
Wanneer een particulier initiatief zich aandient en binnen de kaders opereert, maar toch klachten ontstaan
over het vervoer, bejegening en dergelijke, dan ontbreekt het de gemeenteraad om dit initiatief hier direct op
aan te spreken.  Ook de WMO-raad heeft in dit verband al haar zorgen geuit over het garanderen van de
continuïteit van vrijwillig vervoer en bij calamiteiten de adequate en snelle vervanging.
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