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Politieke partij Echt voor Albrandswaard (EVA) 
 

Schriftelijke vragen Doelgroepenvervoer 
Indiener Maret Rombout 
Datum 4 mei 2020 
  
Onlangs ontvingen wij RIB “Voortgang en kosten doelgroepenvervoer”, waarin u de 
financiële tegenvallers binnen het doelgroepenvervoer aan ons bekend maakt en deze 
probeert te duiden.  
 
De tegenvallers lijken structureel van aard. Er zal dan ook dekking gevonden moeten 
worden om de komende begrotingen structureel sluitend te maken.  
De EVA-fractie heeft een aantal technische vragen: 
 

- Is het correct dat de uitkomst van de aanbesteding al meer dan 30% hoger was 
t.o.v. begroting 2019 en dat, wanneer we de genoemde tegenvallers meenemen, 
dit zelfs oploopt tot 60%?  

 
Wanneer we de taakstelling van 10% uit de feitelijke cijfers halen komen wij op 
onderstaande tabel uit. We zien dan een structureel tekort van €242.601 op de begroting 
2020 e.v. Is dat correct? 
 

 Begroot ‘19 Prognose ‘20 Begroot ‘20 Tekort 
WMO  485.574 342.200  
Leerl.v/jeugd  490.477 415000  
Cliënten Antes 0 23.750 0  
     
Totaal 626.200 999.801 757.200 242.601 

 
- Waarom neemt het college slechts een taakstelling van 10% op? Hoe reëel is deze 

taakstelling? 
Nóg efficiënter rijden zal betekenen dat er meer mensen met dezelfde rit vervoerd 
gaan worden. De taxi-bussen zullen zo vol mogelijk moeten worden. 
Gaat dit de rit-duur voor individuele gebruikers verhogen? 
 

- Meer mensen in dezelfde bus/taxi is in de huidige tijd, waarin we het Corona-virus 
willen beperken, juist iets wat we niet meer willen. Er wordt nu veel nagedacht 
hoe we dat in de toekomst moeten doen. De kans is groot dat we met elkaar ander 
reisgedrag moeten gaan vertonen. Wordt daar door u, de regiecentrale en de 
vervoerder al over nagedacht? 
Heeft u scenario’s over de kostenontwikkeling wanneer we juist minder mensen 
per vervoermiddel moeten gaan vervoeren?  
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Vorig jaar is veel ingezet op gratis OV voor ouderen en door SWA voor het gebruik van 
Automaatje. Dit zijn de nieuwe mogelijkheden voor vervoer van mensen die vaak ook 
gebruik kunnen maken van WMO-vervoer. Het lijkt allemaal een beetje voor dezelfde 
doelgroep gebruikt te kunnen worden.  
Toch laat Q4 2019 kennelijk een forse stijging van het aantal WMO-ritten zien, waardoor u 
voor meer dan €100.000 wil opplussen.  

- Wat voor analyse maakt u en welke conclusies trekt u hieruit? 
- Vervoeren we steeds meer mensen? Of maken dezelfde mensen nu gebruik van 

verschillende vervoersmodaliteiten? 
- Wat zegt het contract over onvoorziene situaties zoals de huidige crisis? Er worden 

nu tijdelijk geen ritten meer gereden. Extra kosten worden nu dus niet gemaakt en 
de vervoersbedrijven zullen compensatie hebben aangevraagd.  Wat zijn hier de 
financiële consequenties van voor Albrandswaard op de korte termijn? 

 
Het tekort op de begroting van €242.601 zal niet gedekt kunnen worden door een 
taakstelling van 10% op de regiecentrale.  

- Kunt u ons meenemen in de lijn van gedachten voor het vinden van een structurele 
dekking? Gaat u er bijvoorbeeld vanuit dat dekking gevonden moet worden in het 
programma waar de tegenvaller zit, of betrekt u het op alle programma’s? 

 
 
 

 


