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College van B&W
Beantwoording rondvraag over maatregelen Regiorijder

Geachte leden van de gemeenteraad,

De fractie Hart voor Bloemendaal heeft voor de rondvraag van de raadsvergadering op 21 april jl. 
een vraag gesteld over de dienstverlenging van Regiorijder, naar aanleiding van een artikel in het 
Bloemendaals Nieuwsblad. In deze brief leest u ons antwoord.

Vraag
In het Bloemendaals Nieuwsblad staat het volgende: ‘Regiorijder wil alle reizigers graag op tijd 
vervoeren. Door de vele ritten en het tekort aan chauffeurs is dat nu moeilijker. Wij vragen u daarom 
het volgende: Reserveer uw rit meer dan vier uur van tevoren.’

Deze regel leidt tot onacceptabele situaties voor die mensen die minder valide zijn, zoals 
rolstoelgebruikers. Een rolstoelgebruikster die in het ziekenhuis moest zijn, kreeg te horen dat ze nog 
vier uur moest wachten. Een andere rolstoelgebruikster die onwel werd en voor vervoer afhankelijk is 
van Regiorijder om naar huis te worden vervoerd, kreeg ook te horen dat ze voor de terugrit vier uur 
moest wachten. Dit kan natuurlijk niet. De gemeente heeft een contract met Regiorijder. Daarin staat 
een verplichting. Onze concrete vraag is aan het college: wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat 
Regiorijder verplichtingen nakomt en er in ieder geval voor zorgt dat mensen die mindervalide zijn op 
tijd worden vervoerd en niet vier uur in de wacht worden gezet. Vervolgvraag: als Regiorijder dit niet 
garandeert, wat gaat het college dan doen voor kwetsbare groepen die afhankelijk zijn van 
Regiorijder voor het vervoer? Komt het college dan concreet met andere oplossingen en op welke 
termijn? Heeft het college al maatregelen getroffen? (zie ook HD 13 april jl blz 9)

Antwoord
Regiorijder komt zijn contractuele verplichting na.
Allereerst een korte toelichting op de maatregel. Deze maatregel is doorgevoerd, omdat er (landelijk) 
een groot tekort is aan chauffeurs. Het effect van de maatregel is dat de te rijden ritten langer van te 
voren bekend zijn, waardoor ritten efficiënter ingedeeld kunnen worden. Dit komt de continuïteit van 
de dienstverlenging ten goede.
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Het uitgangspunt blijft dat inwoners op tijd worden vervoerd. Het Wmo-vervoer is bedoeld als sociaal- 
recreatief vervoer. Het zal daarom in meeste gevallen geen probleem zijn om de rit minimaal 4 uur 
van te voren aan te melden bij de centrale. Aanvullend zal de centrale coulant omgaan met 
bijzondere situaties die kunnen ontstaan door deze maatregel. Er zal dan maatwerk toegepast 
worden.

Prioriteitsritten en retourritten kunnen wél binnen 4 uur van te voren gereserveerd worden. Ook de 
boekingszuilen in de ziekenhuizen zijn uitgesloten van de 4-uurs maatregel. Er is sprake van een 
prioriteitsrit wanneer vooraf duidelijk is dat de reiziger niet te laat op bestemming mag aankomen. Dit 
geldt bij o.a. een begrafenis of crematie, officiële plechtigheden of een bezoek aan huisarts of 
specialist.
De eerste casus die voorafgaand aan uw vraag wordt omgeschreven is dan ook niet in lijn met de 
besproken werkwijze. Het betreft waarschijnlijk een incident, waarvan wij melding hebben gemaakt 
bij Regiorijder. Dit wordt besproken met de centrale.
Voor de tweede casus die wordt omschreven geldt dat Regiorijder niet de aangewezen partij is voor 
het uitvoeren van spoedritten (anders dan de prioriteitsrit zoals hierboven omschreven). In de basis 
is Regiorijder een (collectieve) voorziening voor sociaal recreatief vervoer. Voor spoedeisend vervoer 
zijn alternatieven, zoals het reguliere taxivervoer. Dit is niet anders dan vóór de invoering van de 4- 
uurs maatregel.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 
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