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Memo aan de raad 

Aan: Gemeenteraad Zaaknummer: 2018-125168 

Van: Burgemeester en wethouders Kopie: 
 

Datum: 2 oktober 2018 Informatie bij: Bram van Riezen 

Onderwerp: Bespreekdocument adviserende tafel PlusOV 15 oktober 2018 

 

Op 15 oktober staan een beeldvormende en een adviserende tafel gepland over de 
dienstverleningsovereenkomst met PlusOV. Het college gaat dan graag met u en inwoners in gesprek 
over de organisatie van het doelgroepenvervoer. In dit memo beschrijven we een aantal punten:  

 Waarom hebben we PlusOV? 

 Wat gaat er goed en wat moet er beter? 

 Hoe gaan we de verbetering bereiken?  

 Voorlopig collegestandpunt 

 Vervolgproces 

Voor 1 november 2018 moet het college een besluit nemen over de verlenging van de 
dienstverleningsovereenkomst met PlusOV. De vervoerscentrale PlusOV voert het 
doelgroepenvervoer uit voor de gemeente Lochem en acht andere gemeenten uit de regio 
Stedendriehoek. 

Het college hoort graag wat u belangrijk vindt bij het nemen van dit besluit. Op 2 oktober 2018 heeft 
het college een voorlopig standpunt ingenomen. Na de adviserende tafel van 15 oktober volgt een 
definitief besluit.  

Waarom hebben we PlusOV?  
De gemeenten waren al langer verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. In 2015 kregen de 
gemeenten door de decentralisaties meer taken op het gebied van maatwerkvervoer: dagbestedings- 
en Jeugdwetvervoer. Vanaf 2017 werden de gemeenten ook verantwoordelijk voor de Regiotaxi 
Gelderland en het aanvullende openbaar vervoer (vraagafhankelijk vervoer).  

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen 
richtten naar aanleiding van deze ontwikkelingen gezamenlijk een regionale vervoerscentrale op: 
PlusOV. Hiermee wilden de gemeenten de verschillende vervoersstromen combineren en daardoor 
efficiënter organiseren. De gemeenten formuleerden een aantal uitgangspunten voor PlusOV. In de 
eerste plaats moest de kwaliteit van het vervoer minimaal gelijk blijven. Daarnaast zou een 
gezamenlijke regiecentrale een herkenbaar en eenduidig vervoerssysteem opleveren. Het 
buitengebied moest bereikbaar blijven en de gemeenten wilden een slag maken naar groener vervoer.  
 
PlusOV voert twee vervoersstromen uit: 

1. het vraagafhankelijk vervoer (voormalige Regiotaxi en het aanvullend openbaar vervoer); 
2. het routegebonden vervoer (leerlingen, dagbesteding en Jeugdwet).  

Wat gaat er goed en wat moet er beter?  

Vraagafhankelijk vervoer 
Het vraagafhankelijk vervoer gaat goed. Klanten zijn hier tevreden over en er worden weinig klachten 
ingediend. Over het algemeen zijn de busjes op tijd en duren de ritten niet te lang. Bovendien boekt 
PlusOV een behoorlijke efficiëntiewinst.  
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Routegebonden vervoer 
Het routegebonden vervoer loopt minder goed. In het leerlingenvervoer verloopt het grootste deel van 
de routes goed, maar er gaat nog te veel fout. Ouders hebben te maken met busjes die niet of te laat 
komen om hun kinderen op te halen en kunnen de vervoerscentrale niet goed bereiken. Bij goed 
vervoer staat de kwaliteit voorop, daarnaast speelt de betaalbaarheid een rol: 

 Kwaliteit 
Voor het college staat de kwaliteit van het vervoer voorop. Vervoerders moeten de kinderen 
op tijd ophalen en de ritten moeten niet te lang duren. Bovendien moeten kinderen netjes op 
de plaats van bestemming worden gebracht. Ook is het belangrijk dat gebruikers de 
vervoerscentrale goed kunnen bereiken zonder lange wachtrij, dat ouders en gebruikers erop 
kunnen vertrouwen dat de centrale gemaakte afspraken nakomt en dat ze klachten op de 
juiste manier afhandelt. In de loop van het seizoen 2017/2018 is de kwaliteit aanzienlijk 
verbeterd. Echter, tijdens de start van het nieuwe schooljaar was de kwaliteit van het 
routegebonden vervoer en de dienstverlening niet goed genoeg. Dit moet beter.  

 Kosten 
De kosten bestaan uit kosten voor het organiseren van het vervoer (beheer- en regiekosten) 
en de vervoerskosten. De beheer- en regiekosten waren in 2017 hoger dan begroot, met 
name omdat er extra expertise moest worden ingehuurd. De vervoerskosten waren in 2017 
ook hoger dan begroot. De verwachting is dat er in het seizoen 2018/2019 meer efficiëntie 
wordt gehaald, waardoor de vervoerskosten zullen dalen. 

Hoe gaan we de verbetering bereiken?  

Het college wil goed vervoer. Dat betekent dat er een aantal dingen anders zal moeten dan nu:  

 Kleinschalig routegebonden vervoer  
Het college wil kleinschaliger vervoer. Op dit moment zijn er twee grote vervoerders 
gecontracteerd, waarmee de samenwerking van beide kanten moeizaam verloopt. Het 
college wil daarom voor volgend schooljaar de aanbesteding voor het routegebonden vervoer 
anders inrichten. De procedure moet gericht zijn op goed vervoer. Kwaliteit moet afdwingbaar 
worden. Het college streeft daarnaast naar het werken met meer vervoersbedrijven, om 
machtsposities te voorkomen en risico’s te spreiden. Het college wil kleinere, lokale partijen 
uitdrukkelijk de kans geven om in te schrijven, omdat we verwachten daar meer in 
vertrouwen mee te kunnen samenwerken. Hiervoor is een ander bestek nodig, langere 
contracten en vanaf het begin een relatie met vervoerders die is gericht op partnerschap.  

 Start schooljaar 2019/2020 
Het college wil een betere start van het volgende schooljaar. Hiervoor is goede 
samenwerking tussen de gemeenten, vervoerscentrale en vervoerders essentieel: tijdig 
aanleveren van gegevens door de gemeenten en goed overleg tussen de vervoerscentrale 
en vervoerders over de planning. Als de planning er tijdig is kunnen chauffeurs kennismaken 
met ouders en leerlingen. De eerste weken zijn er meer telefonisten nodig en een achtervang 
voor als een busje onverhoopt niet rijdt.  

 Verbeterde dienstverlening 
Het college wil een goede dienstverlening. Dit betekent dat de bereikbaarheid van de 
vervoerscentrale sterk moet verbeteren, dat klachten snel en goed worden afgehandeld en 
dat afspraken worden nagekomen. Het college zal hier met de andere gemeenten op 
aansturen en het precieze takenpakket van de vervoerscentrale onder de loep nemen.  

 
Voorlopig collegestandpunt 
Deze noodzakelijke veranderingen om het routegebonden vervoer goed te organiseren wil het college 
samen met andere gemeenten organiseren met PlusOV. Het college heeft daarom op 2 oktober het 
voorlopige standpunt ingenomen om de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV met vier jaar te 
verlengen. Daarbij zet het college voor het routegebonden vervoer in op kleinschalig vervoer en een 
verbeterde dienstverlening. Voor dit standpunt heeft het college een aantal argumenten:  

 Kwaliteit. De kwaliteit van het vervoer staat voorop. We verwachten dat het vervoer beter 
gaat lopen als het kleinschaliger wordt georganiseerd. In die situatie kan PlusOV goed het 
vervoer organiseren. Er zijn lessen geleerd van de afgelopen jaren en ervaringen in andere 
regio’s laten zien dat het model met een vervoerscentrale kan werken. Een gezamenlijke 
aanbesteding met de expertise die in PlusOV is verzameld geeft de gemeenten meer 
slagkracht en daardoor beter vervoer dan wanneer gemeenten het apart gaan doen. Ook als 
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een aantal gemeenten uittreedt, blijft dit aantrekkelijk. Het college stelt daarbij als voorwaarde 
dat de bereikbaarheid en de dienstverlening van PlusOV op orde komen.  

 Kosten. De vervoerscentrale biedt efficiëntievoordelen, zowel op het gebied van beheer en 
regie als op het gebied van planning. Deze voordelen beginnen zichtbaar te worden, hoewel 
de beoogde 5% kostenreductie nog niet wordt gehaald. Het alternatief, waarbij elke gemeente 
het routegebonden vervoer voor zichzelf gaat aanbesteden, resulteert in de huidige krappe 
markt waarschijnlijk in hogere kosten.  

 Dichtbij en duurzaam. Het verlengen van de overeenkomst met vier jaar biedt PlusOV en de 
vervoerders meer zekerheid. Dit stelt hen in staat een goed werkgever te zijn. Daarbij wil het 
college sturen op het inzetten van meer en lokale vervoerders.  

Alternatieven zijn moeilijk te realiseren 
Naast het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst, zijn er twee alternatieve scenario’s: het 
gedeeltelijk verlengen (voor alleen vraagafhankelijk vervoer) of het niet verlengen van de 
overeenkomst. In beide scenario’s zijn alternatieven nodig voor het routegebonden vervoer. De tijd om 
deze alternatieven te organiseren is krap, omdat die ruim voor de start van schooljaar 2019/2020 
gereed moeten zijn om goed vervoer te garanderen. Daarnaast zijn er frictie- en uittredingskosten. In 
dit scenario ligt het voor de hand om het leerlingenvervoer (weer) als gemeente zelf aan te besteden. 
Voor het dagbesteding- en Jeugdwetvervoer geldt daarnaast als alternatief om het vervoer te 
organiseren via de zorgaanbieders. De tijd om een goede aanbesteding op te zetten is beperkt. 
Bovendien is de markt voor vervoerders erg krap, waardoor individuele gemeenten en zorgaanbieders 
een minder sterke positie hebben richting vervoerders.  
 
Vervolgproces 
Zoals inmiddels bekend overwegen enkele van de negen gemeenten geheel of gedeeltelijk uit te 
stappen. Op 18 oktober vergadert het bestuur van PlusOV over de besluitvorming in de negen 
gemeenten en wat dit betekent voor PlusOV. Uittredende gemeenten betalen uitredingskosten. 
Doorgaan met een kleiner aantal gemeenten zal leiden tot een vermindering van de 
efficiëntievoordelen, maar maakt het vervoer tegelijkertijd overzichtelijker. Dat laatste zal de kwaliteit 
van het vervoer ten goede komen. Het college van de gemeente Lochem neemt voor 1 november een 
definitief besluit over de dienstverleningsovereenkomst.  


