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Geachte heer Koudstaal, beste Kees,
Op 25 oktober jl. stuurde u mij uw reactie op het concept beleidsplan Doelgroepenvervoer.
Op dit moment zijn wij bezig met de afronding van dit beleidskader. Op basis van gesprekken
met gemeenteraden, betrokkenen en adviesraden scherpen we dit kader nog aan. Uw
reactie betrekken we hier uiteraard bij. Het streven is om dit beleidskader begin van volgend
jaar in de verschillende gemeenten te laten vaststellen. Vooruitlopend hierop geef ik u graag
mijn reactie op uw brief.
In uw reactie naar aanleiding van het beleidskader deelt u uw zorgen met betrekking tot het
leerlingenvervoer. U stelt terecht dat de kinderen die gebruik maken van het
leerlingenvervoer dit niet voor niets doen. Wij zij ons hier terdege van bewust. Voor een deel
van de mensen zal gelden dat een vorm van alternatief vervoer geen goede oplossing zal
bieden. Zij kunnen, ook in de toekomst, gewoon gebruik blijven maken van het
doelgroepenvervoer. Tegelijkertijd denken wij dat voor een deel van deze mensen naast het
doelgroepenvervoer wel degelijk verschillende voorliggende en alternatieve
mobiliteitsvoorzieningen zijn in onze regio. Voorzieningen die voor sommige (bestaande,
maar ook zeker nieuwe) reizigers binnen het doelgroepenvervoer een kwalitatief beter
passende oplossing bieden.
U vraagt zich af of wij werkelijk met de ouders van leerlingen hebben gesproken. Wij hebben
zo zorgvuldig mogelijk alle verschillende betrokkenen en belanghebbenden betrokken bij de
totstandkoming van dit beleidskader. In dit proces hebben wij in de verschillende gemeenten
ook met ouders (ongeveer 30) gesproken. Uiteraard is het in deze gesprekken ook gegaan
over financiën en de vraag of dit geen verkapte bezuiniging is. Tegelijkertijd ging het gesprek
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ook over de mogelijkheden om kinderen inderdaad, waar mogelijk, wel zelfstandiger te
kunnen laten reizen. Betrokkenen uitten dit ook expliciet als wens. Zeker, waar het
leerlingenvervoer en negatief stigma met zich meebrengt. Wij waren het er over eens dat dit
zeker niet voor iedereen zal gelden, maar dat hier wel degelijk kansen liggen.
Op basis van de vele gesprekken en bijeenkomsten die wij afgelopen jaar hebben gehad,
zijn wij gekomen tot het beleidskader zoals straks aan uw gemeenteraad wordt voorgelegd.
Wij leggen u hiermee geen bezuinigingsplan voor. Wij leggen u hiermee een plan voor
waarmee wij oprecht denken dat we voorzieningen beter kunnen laten aansluiten bij de
vraag van mensen en daar waar vervoervoorzieningen voor mensen nodig blijven, dit
duurzamer, efficiënter en kwalitatief beter te kunnen uitvoeren. Met oog voor het individu,
uitgaande van maatwerk. Zo kunnen we de voorzieningen ook in de toekomst houdbaar
houden.
Met vriendelijke groet,

van Beurden
Wethouder Vervoer
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