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From:

"SST-Postbus2000" <postbus2000@soest.nl>

Date:
To:
Subject:

17-11-2017
"SST-kofax_post" <kofax_post@soest.nl>
FW: Advies Beleidskader doelgroepenvervoer Dhr. Adrian!, mevr. K. Houben

Attachments:

Van: hjmvanderaalst@planet.nl [mailto:hjmvanderaalst@planet.nl]
Verzonden: vrijdag 17 november 2017 9:15
Aan: SST-Postbus2000
CC: fred@fredjee.nl; 'HMH van Lieshout'
Onderwerp: Advies Beleidskader doelgroepenvervoer Dhr. Adriani, mevr. K. Houben
Geachte College,
Bijgaand in bijlage, treft u het advies over het beleidskader doelgroepenvervoer van de Adviesraad
Sociaal Domein Soest aan.
Het advies wordt op uw verzoek uitgebracht.
In de veronderstelling u hiermee van dienst te zin geweest en benieuwd naar uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Soest
Harry van der Aalst
Secretaris

ADVIESRAAD
Sociaal Domein Soest
College van Burgemeester en Wethouders gemeente Soest
Postbus 2000
3760 CA Soest
Onderwerp: Advies Doelgroepenvervoer
Bijlage(n):
Soest, 15 november 2017

Geacht College,
Op 31 oktober jl. ontvingen wij uw adviesaanvraag inzake het Regionaal Beleidsplan
Toekomstbestendig Mobiliteitsbeleid, een beleidskader voor doelgroepenvervoer in de regio
Amersfoort. De Adviesraad gaat graag op uw verzoek in. Door gebrek aan tijd en "mankracht",
kunnen wij echter niet aan uw verzoek voldoen, om hier in regio-verband advies over uit te brengen.
Onderstaand treft u ons (lokaal) advies aan.
In uw notitie beleidskader doelgroepenvervoer wordt de basis gelegd voor een goed en efficiënt
doelgroepen vervoer. De laatste jaren wordt door de overheid veel nadruk gelegd op zaken als
zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. Het verschuiven van het accent op de overheid die
regelend en beschikkend handelt, naar een overheid die aanvult op hetgeen mensen niet meer zelf
kunnen, is naar onze mening terecht. Wij zijn van mening dat deze transitie door u goed wordt
opgepakt. Voorliggende notitie over het doelgroepenvervoer geeft daarvan blijk. Het betreft een
uitputtend en goed doordacht verhaal, waarmee wij als Raad van harte kunnen instemmen. Daarom
beperkt dit advies zich tot een enkele opmerking.
In de notitie wordt op een heldere wijze de bestuurlijke context geschetst waarin de diverse
beleidsmaatregelen moeten worden bezien. Hierover heeft u in de loop van de tijd regelmatig
overleg gevoerd met diverse partijen en betrokkenen. Wij realiseren ons dat het niet wenselijk is hun
opmerkingen en inbreng weer te geven. Dat zou de vertrouwelijkheid van het proces niet ten goede
komen. Een uitzondering zou kunnen gelden voor de huidige groep gebruikers. Het betreft een beleid
dat uitermate belangrijk is om deze mensen in staat te stellen op een volwaardige wijze te
participeren. Daarom was het interessant geweest om juist van deze groep "praktijkmensen" te
horen waar zij nu tegen aan lopen en wat anders c.q. beter kan.
Aansluitend op het vorige punt merken wij het volgende op. Het proces van het ontwikkelen van
beleid met betrekking tot een bepaald thema is er onder meer op gericht bepaalde belemmeringen
of onvolkomenheden in het dagelijks leven van burgers op te lossen. Dat wordt ook beoogd met
voorliggende notitie.
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Hoewel de geformuleerde voornemens naar onze mening absoluut bijdragen aan een goed en
efficiënt vervoer, wordt helaas niet duidelijk op welk probleem of problemen deze voornemens een
antwoord moeten geven. Wat gaat er nu goed en wat niet. Dat maakt het wat lastig om met name de
volledigheid van het beleidskader te beoordelen.
U geeft aan dat de notitie een beleidskader biedt dat de komende tijd moet worden vertaald in een
concreet programma. Het aantal voorgenomen activiteiten in de notitie is zeer aanzienlijk. De
uitwerking zal dan ook veel inzet en tijd van u gaan vergen. Desalniettemin is het vanuit de burger
gezien noodzakelijk om de onzekerheid bij de burger -inherent aan een dergelijk proces- zo kort
mogelijk te laten duren. Tegen deze achtergrond missen wij een overzichtelijke tijdsplanning in de
notitie: wat gaat u doen, hoe en wanneer.
Tenslotte roept de notitie een aantal vragen bij ons op. Het is wenselijk hieraan aandacht te
besteden bij het opstellen van het programma:
Er wordt in het stuk de terugkeergarantie gemist. Iemand heeft altijd met regiotaxi gereisd
en probeert nu met OV te reizen, maar komt tot de conclusie dat dit niet lukt. Kan deze
persoon weer terug naar de oorspronkelijke indicatie ?
Wordt er onderzoek naar mogelijkheden en verbeteringen van de infrastructuur gedaan?
Dat zou kunnen betekenen dat overstapplaatsen vermeden kunnen worden, b.v. het
doortrekken van een buslijn zodat de arbeidsplaats beter te bereiken is.
Onder 3.2 Reizigers die al langer dan 5 jaar over een pas beschikken, ouder zijn dan 85 jaar
en minder dan 10 ritten per jaar maken gaan we niet benaderen. Betekent dat dit
ongewijzigd blijft of stopt deze regeling voor de genoemde personen?
Er wordt gesproken over het vergroten van de zelfstandigheid van de burger. Deze
zelfstandigheid moet zorgvuldig afgewogen worden t.a.v. mensen die weinig of geen onrust
en onduidelijkheid kunnen verdragen.
Het toekomstbestendig mobiliteitsbeleid is een mooi plan op papier. Het is echter wenselijk
om bijvoorbeeld na 1 jaar de realisatie van de gestelde doelen te evalueren om te bekijken
waar het goed gaat en waar de fouten c.q. hiaten bestaan. De adviesraden Sociaal Domein
binnen regio Amersfoort worden hierbij graag betrokken.
Tot zover ons advies. Wij willen u nogmaals complimenteren voor de wijze waarop u een en ander
heeft opgepakt. De Raad wenst u veel succes met de verdere uitwerking.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Soest,

Henk van Lieshout
Coördinator adviezen

Harry van der Aalst
Secretaris.

