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Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 

Eind januari 2020 bent u met raadsinformatiebrief 138407 ‘Nieuwe informatie inzake het 

doelgroepenvervoer, op de hoogte gebracht over de indexeringen die gelden voor de uitvoering van 

het doelgroepenvervoer. Medio februari 2020 is duidelijk geworden dat er met de vervoerder een 

meningsverschil is over de instaptijd en de hiermee samenhangende tijd die gefactureerd mag 

worden. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de vervoerder wat de consequenties hiervan 

zijn. Zowel voor de jaarrekening 2019 als voor de toekomst. 

Het college is twee keer in korte tijd geconfronteerd met issues over het doelgroepenvervoer die 

financiële gevolgen hebben. Dat is onwenselijk en daarom hebben wij de organisatie de opdracht 

gegeven om op korte termijn alle facetten in beeld te brengen. Ook wordt uitgezocht hoe dit heeft 

kunnen gebeuren. In deze raadsinformatiebrief geven wij aan wij u wanneer u een totaalbeeld kunt 

verwachten op basis waarvan uw raad keuzes kan maken. 

 

KERNBOODSCHAP 

Wij hebben de opdracht gegeven de evaluatie van het doelgroepenvervoer naar voren te halen. Het 

college zal uw raad zo snel mogelijk, uiterlijk in april 2020, een integraal totaalbeeld voorleggen op 

basis waarvan kwalitatieve en financiële keuzes gemaakt kunnen worden over de toekomst van het 

doelgroepenvervoer. 

 

TOELICHTING 

Bij de nieuwe aanbesteding voor het doelgroepenvervoer in 2019 is Albrandswaard net als vele 

gemeenten in Nederland geconfronteerd met een flinke kostenstijging. Deze vloeit voort uit de 

marktomstandigheden en voor een kleiner deel aan de kwaliteitseisen. In mei 2019 heeft u ingestemd 

met het raadsvoorstel over het doelgroepenvervoer. Inmiddels is duidelijk dat de kosten verder stijgen 

door een onverwacht hoge indexering. Daarnaast zijn financiële consequenties uit het 

bovengenoemde meningsverschil over de instaptijden te verwachten. Hier is in de meerjarenbegroting 

nog geen rekening mee gehouden. De onverwachte kostenstijgingen maken het wenselijk of zelfs 

noodzakelijk om uw raad opnieuw keuzes voor te leggen over het doelgroepenvervoer. Het college 

bereid een raadsvoorstel voor die u uiterlijk in april 2020 kunt verwachten. 

 



CONSEQUENTIES 

De gevolgen voor 2019 zullen bij het raadsvoorstel en de jaarrekening met u worden gedeeld.  

De consequenties voor 2020 en verder zijn mede afhankelijk van de keuzes die uw raad maakt bij het 

raadsvoorstel dat u in april 2020 wordt voorgelegd. 

 

VERVOLG 

Wij bieden uw raad in april 2020 een raadsvoorstel aan met een integraal totaalbeeld op basis 

waarvan u kwalitatieve en financiële keuzes kunt maken.  

 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

    

 

 

 


