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Argumenten:
De uitgangspunten

als venlvoord in de rapportage "Ontwikkelperspectief
doelgroepenvervoer
Noord- en Midden-Limburg" waarmee uw college in juni van dit jaar
heeft ingestemd dienen verder te worden onderzocht, uitgewerkt en doorgerekend.
De uitwerking van een nieuw regiemodel is hierbij een van de speerpunten evenals een
doelmatige realisatie van het brede doelgroepenvervoer.
Op basis van de uitkomsten van
dit onderzoek worden concrete keuzes gemaakt voor de daadwerkelijke
uitvoering en
aanbesteding van het totale doelgroepenvervoer
waarvoor gemeenten verantwoordelijk

zijn.

Goed georganiseerd doelgroepenvervoer
zorgt ervoor dat mensen door hun
zelfstandige(re)
mobiliteit kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Binnen de
decentralisaties van zorg is doelgroepenvervoer
zowel een gemeentelijke taak als een
middel om participatie door zelfredzaamheid te bevorderen.
Projectopdracht en planaanpakz
Er is een projectopdracht
en plan van aanpak met onderzoeksopzet uitgewerkt. In verband
met het complexe karakter van het doelgroepenvervoer
is ervoor gekozen dit te doen met
Noord-, Midden-, Zuid-Limburg Q de provincie.
Projectopdracht
Doelgroepenvervoer
heeft een complex karakter en doet qua omvang (¿nancieel en
organisatorisch)
niet onder voor het openbaar vervoer. Daarnaast kent vervoer vaak
langdurige contracten waardoor het tussentijds kiezen voor een nieuwe, doelmatigere
hedendaagse aanpak uiterst beperkt is.

en

Een brede projectmatige aanpak is noodzakelijk om de huidige versnipperde vormen van
vervoer doelmatig te organiseren en daarmee synergievoordelen
te bereiken.
Om dit toekomstbestendige
doelgroepenvervoer
te realiseren is gelet op het complexe
karakter van het vervoer specialistische kennis en kunde nodig. Bovendien is het
noodzakelijk dat alle gemeenten en de provincie Limburg samenwerken.
De provincie beschikt over een breed programmateam
met jarenlange kennis over het
organiseren en aanbesteden van vervoer. Inbreng van deze kennis bij het organiseren
en
aanbesteden van het doelgroepenvervoer
is daarom van belang.
Daarnaast is het essentieel voor een doelmatig doelgroepenvervoer
dat er sprake is van
systeemintegratie
met het ontsluitende openbaar vervoer dat wordt aanbesteed door de
provincie; beide vervoerssystemen
zijn immer communicerende vaten.
Ook kunnen er bij regionale inkoop en regie synergie- en ¿nanciële
voordelen worden
bereikt. Door al deze factoren is het voor gemeenten afzonderlijk nauwelijks mogelijk om
professioneel doelgroepenvervoer
te realiseren en daarbij besparings- en
doelmatigheidsvoordelen
te behalen.
De projectopdracht
doelgroepenvervoer
(als aparte bijlage bij dit advies gevoegd)
beschrijft de totale opzet en vorm van het project en de daarbij behorende
onderzoeksopzet en opgaves die de uitvoerders van het project moeten oplossen en
beantwoorden. Door de projectopdracht
vast te stellen, wordt de opgave voor het
doelgroepenvervoer
en daarmee de voorgestelde projectstructuur
bekrachtigd.

De projectopdracht
en plan van aanpak met onderzoeksopzet is uitgewerkt in
samenwerking met de regio's Noord, Midden- en Zuid-Limburg en de provincie Limburg.
De uitwerking vindt zoveel als mogelijk op Limburgse schaal plaats, enerzijds vanwege het
hoog complexe karakter van het doelgroepenvervoer
en om spreiding van de kosten.
Dit project gaat alle Limburgse gemeenten aan, waarbij de gemeente Venlo ambtelijk en
bestuurlijk een trekkersrol speelt namens Noord- en Midden-Limburg.
Om een zo breed mogelijk en gevarieerd draagvlak in Noord- en Midden-Limburg te
creëren wordt gestreefd naar een zo optimaal en zo divers mogelijke verdeling tussen
gemeenten,
portefeuillehouders
en ambtelijke inbreng. De gemeente Weert wordt
gevraagd om zowel in de stuurgroep als in de projectgroep zitting te nemen.
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