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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Onlangs is er in de MRDH va commissie gesproken over: Voorstellen vervoerders t.b.v. 
Transitieprogramma OV MRDH 2021 e.v. Hierover bent u ook per raadsinformatiebrief 277315 
geïnformeerd. De fractie FRANS heeft hierover de volgende vragen aan de wethouder.  
 
Raadsvragen 
 
Vraag 1. Is het college van Albrandswaard op de hoogte dat de RET als bezuinigingsmaatregelen bij 
de MRDH heeft voorgesteld om lijndienst 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum in het 
weekend (zowel zaterdag als zondag) te laten vervallen? 
  
Antwoord:  
Ja, dit is bekend. 
 
Vraag 2. Kan het college aangeven hoeveel deltapatiënten wekelijks (gemiddeld) van het weekend 
verlof gebruik maken. En hoeveel mensen daarbij gebruik maken van het ov? 
 
Antwoord:  
Hoeveel patiënten met weekendverlof gaan is op het moment nog niet bekend, hierover zijn we met 
Antes en Fivoor in overleg. Wel is bekend dat er op de zaterdag gemiddeld 100 en op zondag 
gemiddeld 70 in- en uitstappers zijn op de volledige route van lijndienst 79.  
 
Vraag 3. Kan het college uitzoeken wanneer het weekend verlof precies ingaat? Is dat vrijdag tot 
maandag of dienen patiënten zondagavond zich alweer te melden? Kortom wanneer dienen de 
patiënten zich weer te melden? 
 
Antwoord:  
Het weekendverlof vindt verspreid en over het hele weekend plaats en wordt per patiënt bekeken en 
bepaald. Hierbij zijn er patiënten die heel het weekend verlof hebben en op maandagochtend terug 
komen maar ook die op zaterdag verlof krijgen en zich s ’avonds weer melden.   
 



  
  
 
 
 
  
  

 
Vraag 4. Welke reis alternatieven per ov zijn er om naar het delta terrein te reizen indien buslijn79 
komt te vervallen? 
 
Antwoord:   
Er zijn geen alternatieven per ov voorhanden richting het delta terrein. Wel zijn de deelscooters te 
gebruiken die in de gemeente beschikbaar zijn welke ook veelvuldig gebruikt worden om op het 
Antesterrein te komen. 
 
Vraag 5. Welke problemen voorziet het college hiermee? 
 
Antwoord: 
Het aantal mensen dat gebruik maakt van de buslijn op deze dagen is beperkt maar we zien met 
name een risico voor de bereikbaarheid van het delta terrein voor bezoekers, patiënten en 
medewerkers.  
 
Vraag 6. Welke maatregelen heeft het college genomen of is het voornemen te nemen aangezien dit 
besluit. 
 
Antwoord: 
Met de MRDH, RET, Antes en Fivoor zijn we in gesprek om na te gaan of een oplossing nodig is en 
welke oplossing het meest passend is. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we u als raad 
informeren over de uitkomsten hiervan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 
 


