
Memo 
 
Aan: De Raad
Cc: Griffie
Van: Het college
Datum: 14 december 2017
Betreft : Aanvullende informatie Regionaal beleidskader doelgroepenvervoer

Regionaal beleidskader doelgroepenvervoer

Op 12 december heeft dit college besloten om op 1 februari het Regionaal beleidskader 
doelgroepenvervoer aan uw raad voor te leggen.

Adviestraject
Het beleidskader is het resultaat van een intensieve regionale samenwerking. We streven er 
naar dat dit kader zoveel als mogelijk parallel in alle regiogemeenten in dezelfde periode 
wordt vastgesteld. 

Dit heeft geresulteerd in een strak gepland proces waarbij de adviesraden eerst zijn 
uitgenodigd voor een bijeenkomst op 9 oktober 2017, waarna het beleidskader een laatste 
maal is aangescherpt. Vervolgens is het aangepaste stuk naar alle adviesraden verzonden 
met de vraag om hier een, gezamenlijk als mogelijk maar anders lokaal, advies op te geven.
Daarbij is de deadline van 1 december gecommuniceerd om zo eventuele wijzigingen door 
te kunnen voeren in het stuk en reacties te kunnen bundelen. 

Om in Leusden op 1 februari het Regionaal beleidskader doelgroepenvervoer aan uw raad 
voor te leggen was het noodzakelijk om op 12 december een formeel besluit te nemen. 
Helaas waren op dat moment nog niet alle regionaal ingebrachte opmerkingen en adviezen, 
en de reacties daarop, binnen. De wel beschikbare adviezen en reacties zijn bij het voorstel 
gevoegd. De nagekomen adviezen en reacties zijn opvraagbaar bij de griffie.

In reactie op deze (later) ingekomen adviezen onderschrijven we dat:
 We met "toekomstbestendig" (pagina 5 en 6) bedoelen dat we ons proactief en 

anticiperend voorbereiden op de onzekerheden en uitdagingen die de komende jaren 
met zich mee brengen. Daarbij gaat het om onzekerheden en uitdagingen die 
voortkomen uit demografische,  maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. 
Maar ook om (de nasleep van) stelselwijzingen (denk daarbij aan zaken als 
vergrijzing, druk op mantelzorg, individualisering, toenemende complexiteit van de 
samenleving, decentralisaties, extramuralisering, ambulantisering toename van 
digitale vaardigheid bij deel van de bevolking).

 dat, als aanvulling op het uitgangspunt van zelfredzaamheid van onze inwoners, 

daarbij ook de ondersteuning en begeleiding die vanuit directe eigen omgeving kan 
worden geboden hoort.

 De beleidsspeerpunten op pagina 11 er op zijn gericht om mensen zelfstandiger te 

laten reizen. Maar dat hier grenzen aan zitten. Als gemeenten vinden we het 
belangrijk dat mensen terug kunnen vallen op een maatwerkvoorziening. Daarbij 
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hoort dat mensen die reeds een indicatie hebben voor een van de genoemde 
maatwerkvoorzieningen deze behouden.
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