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Onderwerp: Regionale en lokale vervoersvisie 

Registratienummer: 0571056 

Voorstel: 

1. Instemmen met regionale vervoersvisie; 

2. Het college opdracht geven een lokale 

vervoersvisie uit te werken en deze uiterlijk 

september 2016 aan te bieden aan de raad 

3. De ontwikkeling van de lokale vervoersvisie 

participatief oppakken   
  

Argumenten 

1.1 In de gemeenteraad van 28 oktober jl is besloten 

de regionale vervoersvisie “Samen op weg” in een 

volgende vergadering opnieuw te agenderen. 

Aanleiding hiervoor vormde het feit dat op diezelfde dag 

in het Bestuurlijk Overleg besloten is om uit te gaan van 

een invoering per 1 juli 2017. Tot dat moment was nog 

niet duidelijk of dit 1 juli 2016 of 1 juli 2017 zou zijn. 

1.2 Erzijn verschillende ontwikkelingen die vragen 

om een nieuwe regionale visie op het vervoer waar de 

gemeenten voor verantwoordelijk zijn. Ook vragen de 

veranderingen in de zorg en ondersteuning een andere, 

innovatieve kijk op het onderdeel ‘vervoer’. Denk 

bijvoorbeeld aan de organisatie van het vervoer voor 

cliënten van dagbesteding, die wordt overgeheveld van 

de zorgaanbieders naar de gemeenten. Samen met de 

andere Twentse gemeenten hebben wij deze opgave 

opgepakt en één Twentse visie op vervoer gemaakt. 

Doel is het vervoer waarvoor wij verantwoordelijk zijn 

beter, slimmer en goedkoper uit te voeren. 

1.3 De ambitie is om mensen meer mogelijkheden te 

geven zich zonder aanvullende ondersteuning van de 

overheid te verplaatsen op een manier die voor hen 

passend en toegankelijk is. De nieuwe regionale 

vervoersvisie borduurt voort op de ‘pyramide’ van het 

sociaal domein: eigen kracht, sociaal netwerk, maat- 

schappelijke oplossingen en algemene voorzieningen 

en maatwerkvoorziening. Uitgangspunt is dat mensen 

zoveel mogelijk hun mobiliteitsbehoefte op basis van 

eigen kracht en hun sociale netwerk kunnen oplossen. 

Lukt dat niet, dan wordt gekeken naar oplossingen in de 

samenleving. Als laatste komt een nieuw te ontwikkelen 

regionale maatwerkvoorziening vervoer in beeld. 



1.4 De visie gaat ervan uit dat er een substantiële 

groep mensen zal blijven die het niet op eigen kracht 

kan en ondersteuning nodig heeft bij het vervoer. Door 

in regionaal verband de verschillende vervoersstromen 

te combineren en als gezamenlijke gemeenten het 

vervoer te organiseren kan een aanzienlijke besparing 

worden gerealiseerd en kan ondersteuning voor de 

kwetsbaren blijven bestaan. Daarom nemen we de 

inkoop en organisatie van deze vervoersstroom op ons. 

1.5 De belangrijkste consequentie van deze visie is 

dat de Regiotaxi in de huidige vorm wordt opgeheven. 

De gebruikers van de Regiotaxi die geïndiceerd zijn (en 

dus een pasje hebben), krijgen opnieuw toegang tot het 

nieuw te organiseren maatwerksysteem, tenzij ze zelf 

het vervoer kunnen organiseren. De gemeente is en 

blijft lokaal verantwoordelijk voor de toegang. 

De gebruikers van de Regiotaxi zonder indicatie zijn 

straks aangewezen op bestaande of nieuw te ontwik- 

kelen lokaal aanvullend openbaar vervoer of andere 

alternatieven. Daarbij is het van essentieel belang dat 

de regionale gemeenten samen met de provincie 

zoeken naar mogelijkheden om de beschikbare 

financiële middelen vanuit de provincie blijvend in te 

zetten voor andere vormen van aanvullend openbaar 

vervoer. Dit in gebieden waar het reguliere openbaar 

vervoer niet of onvoldoende beschikbaar is. 

2.1 De consequenties van de regionale vervoersvisie 

voor onze gemeente zijn, voor zover mogelijk, in beeld 

gebracht in de notitie Vervoersvisie, lokale uitwerking 

Hof van Twente 2016. Door het wegvallen van de OV- 

component van de Regiotaxi zullen we alternatieven 

moeten ontwikkelen. Dit om er voor te zorgen dat er 

geen inwoners tussen wal en het schip raken, maar ook 

om de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen. 

Om ervoor te zorgen dat er geen ‘gat’ valt als gevolg 

van de afschaffing van de Regiotaxi en we tegelijkertijd 

doordacht invulling geven aan de transformatie- 

gedachte willen we de uitgangspunten uit de regionale 

vervoersvisie vertalen in een lokale vervoersvisie en 

een lokaal vervoersbeleid. Dat houdt in dat we op basis 

van de mobiliteitsbehoefte van onze gebruikers en 

inwoners en hun mogelijkheden nader willen 

onderzoeken waar kansen en mogelijkheden liggen 

voor zowel de inzet van eigen kracht en oplossingen 

vanuit de samenleving. 

3.1 De lokale vervoersvisie willen wij via een 

participatief traject gaan vormgeven en in september 

2016 aan de raad voorleggen. In bijgaande notitie kunt 

u kennisnemen van het traject dat wij daarbij voor ogen 

hebben en hoe zich dit verhoudt tot het regionale traject 

dat het komende jaar parallel afgelegd wordt. 



Risico’s 

Aan het huidige voorstel zijn geen directe risico’s 

verbonden. 

Alternatieven 

Niet instemmen met de regionale vervoersvisie of met 

het traject om te komen tot een lokale vervoersvisie. 

Uitvoering 

In het Bestuurlijk Overleg Samen14 van 28 oktober is 

zoals gezegd besloten om te koersen op een 

implementatie van het nieuwe maatwerksysteem per 1 

juli 2017. Om dit proces verder vorm te geven wordt in 

december 2015 een externe projectleider geworven. 

Deze projectleider zal sturing geven aan het verdere 

project dat via twee lijnen verder wordt uitgewerkt. 

Ten eerste de nadere uitwerking van het nieuwe maat- 

werksysteem. Deze uitwerking moet er per 1 juli 2016 

liggen in de vorm van een uitgewerkt bestek. 

Ten tweede het in regionale afstemming doorontwik- 

kelen van voorliggende voorzieningen. Deze 2e lijn 

hanteert oktober 2016 als deadline voor besluitvorming. 

  

(geanonimiseerd)

Het lokale traject zal in samenhang en in afstemming 

met de regionale vervoersvisie uitgewerkt worden. 

Daarbij willen we de volgende stappen doorlopen: 

1. Behoeftepeiling onder gebruikers en inwoners, data- 

analyse en inventarisatie van bestaande initiatieven 

(1° kwartaal 2016) 

. Dialoogrondes met diverse, nader te bepalen stake- 

holders over de uitkomsten van de behoeftepeiling 

(2e kwartaal 2016) 

. Uitschrijven visie en beleidsuitgangspunten op basis 

van behoeftepeiling (zomer 2016) 

. Besluitvorming gemeenteraad over lokale vervoers- 

visie (september 2016) 

‚ Uitwerking lokale initiatieven (najaar 2016 - voorjaar 

2017) 

. Implementatie lokale/regionale vervoersvisie 

(juli 2017) 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaïis, de burge ester, 

  

    

(geanonimiseerd)
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