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Samenvatting  
 

Eind 2017 heeft de Rekenkamer in gesprekken met de verschillende fracties van de gemeenteraad 

onderwerpen voor onderzoek opgehaald. In die gesprekken kwam het doelgroepenvervoer naar 

voren. Om die reden is het doelgroepenvervoer in het onderzoeksprogramma opgenomen en is de 

Rekenkamer aan de slag gegaan. 

Doel van dit onderzoek is het vormen van een objectief beeld van het doelgroepenvervoer, zodat 

helder is welke partijen betrokken zijn, welke rol en verantwoordelijkheid zij in het geheel hebben en 

hoe de financieringsstromen lopen. 

De Rekenkamer stelt zich hierbij de volgende hoofdvraag:  

Hoe is het doelgroepenvervoer in de gemeenten Middelburg en Vlissingen geregeld? 

Uit deze hoofdvraag leidt de rekenkamer de volgende deelvragen af:  

1. Wat is doelgroepenvervoer? 

2. Welke wettelijke grondslagen en regelgeving zijn er?  

3. Hoe wordt doelgroepenvervoer gefinancierd (kosten en opbrengsten)? 

4. Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd (o.a. over de uitvoering, binnen het gestelde 

budget gebleven, klachten en klanttevredenheid)?  

5. Wat is de inbreng van de raad bij het doelgroepenvervoer?   

6. Is er ruimte voor vernieuwing binnen het doelgroepenvervoer (toekomstbestendigheid)? 

 

In dit onderzoek richten we ons op het regionale sociaal-recreatieve vervoer (hierna: Wmo-vervoer) 

en het leerlingenvervoer. Het Wmo-vervoer dat door inwoners ingezet  kan worden voor het reizen 

van en naar de dagbesteding valt buiten dit onderzoek, omdat dit vervoer binnen de gemeente 

Middelburg en Vlissingen onder de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders valt. 

Praktijk 

Het doelgroepenvervoer bestaat uit verschillende vormen van vervoer en wordt georganiseerd en 

gefinancierd vanuit verschillende wet- en regelgeving: 

 Leerlingenvervoer        > Wpo, Wvo, Wec 

 Zwem- en gymvervoer     > gemeentelijk beleid 

 Dagbesteding (regionaal sociaal-recreatief)  > Wmo 

 GGZ-vervoer (naar instelling, MKD, BSO+)  >Jeugdwet 

Het doelgroepenvervoer voor Walcheren (dus inclusief Veere) heeft een financieel belang van circa   

€ 4,2 miljoen. 
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In 2014 is onderzoek gedaan naar een efficiënt systeem van doelgroepenvervoer op Walcheren. Op 

basis dit onderzoek is een visie opgesteld voor het totale vervoer en zijn er beleidskeuzes gemaakt 

met het oog op een effectievere en efficiëntere organisatie van het vervoer. De visie, uitgangspunten 

en beleidskeuzes rondom het doelgroepenvervoer zijn vastgelegd in de beleidsnotitie 

“Doelgroepenvervoer op Walcheren, beleidskeuzes voor toekomstbestendig doelgroepenvervoer”. 

De raden van de gemeenten Middelburg en Vlissingen hebben in december 2014/ januari 2015 de 

Beleidsnotitie doelgroepenvervoer vastgesteld. Tot 2015 was de regie van het vervoer, dus de 

planning, ritaanname  e.d.  ondergebracht bij één vervoerder. In het onderzoeksrapport van januari 

2014 van Forseti werd geadviseerd een regiecentrale in te richten die verantwoordelijk is voor de 

ritaanname, regie en planning van alle vervoer. 

In mei 2014 heeft  de raad ingestemd met een raadsvoorstel waarin zij o.a. gevraagd werden de 

notitie 'Doelgroepenvervoer op Walcheren' vast te stellen en voor een periode van twee en een half 

jaar aan te sluiten bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC), onder 

verantwoordelijkheid van het college. Uit het gewijzigde raadsvoorstel van december 2014/januari 

2015 blijken sommige beslispunten uit het raadsvoorstel van april/mei 2014 zijn aangepast: het 

besluit om voor een bepaalde periode aan te sluiten bij de GVC en na evaluatie een heroverweging te 

maken is komen te vervallen.  Dit is vanuit politieke overwegingen gebeurd. In verband met de Halte-

taxi1 is druk uitgeoefend door de Provincie om toch vooral deel te nemen aan de gemeentelijke 

vervoerscentrale. 

De verschillende partijen die betrokken zijn bij het doelgroepenvervoer zijn de gemeente, Porthos, 

de regiecentrale en de vervoerder.  

De gemeente bepaalt het beleid en de strategie voor de organisatie van het doelgroepenvervoer, dus 

het speelveld en de spelregels. De raad stelt het beleid vast. Het college geeft uitvoering aan het 

vastgestelde beleid. Bij de nieuwe aanbesteding is er voor gekozen de regie los te koppelen van het 

uitvoeren van de ritten, zowel voor het Wmo-vervoer als voor het leerlingenvervoer.  

De uitvoeringsorganisatie Porthos heeft een mobiliteitsloket. De toegang tot het leerlingenvervoer 

en het Wmo-vervoer is ondergebracht bij het mobiliteitsloket van Porthos. Het Wmo-vervoer is 

aangemerkt als algemene voorziening2 en wordt via een ‘lichte toets’ toegekend door de 

klantondersteuners van Porthos. Dat betekent dat er geen beschikking van het college aan ten 

grondslag ligt.  De indicatiestelling voor het leerlingenvervoer is bij daarvoor speciaal aangestelde 

ambtenaren ondergebracht. 

De regie is ondergebracht bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale (GVC), een BV waarvan de 

gemeenten Middelburg en  Vlissingen,  GR Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuws-

Vlaanderen, GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelde regio,  de gemeenten Veere en 

Goeree-Overflakkee en de Provincie Zeeland aandeelhouder van zijn. Op 1 november 2015 is het 

                                                           
1
 Halte-taxi is een provinciaal project voor gebieden waar geen openbaar vervoer rijdt. 

2
 Uit: Notitie Doelgroepenvervoer op Walcheren, 2014  
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doelgroepenvervoer onder regie van de GVC gestart. De raad is hier over geïnformeerd door middel 

van actieve informatie. 

De opdracht van de aanbesteding is in 2015 gegund aan vervoersbedrijf Hala/TCR. De vervoerder 

stelt conform de aanbestedingsopdracht voertuigen met chauffeur beschikbaar. De GVC geeft van te 

voren aan hoeveel voertuigen nodig zijn op basis van historische gegevens en verwachtingen. Deze 

planning wordt door de vervoerder ingezet, ongeacht de vraag, en die inzet wordt in rekening 

gebracht. Indien er tekort is wordt er extra vervoer ingehuurd.  

Bevindingen en conclusies 

De Rekenkamer stelt vast dat het collegebesluit om aan te sluiten bij de regiecentrale GVC onder 

invloed van politiek-bestuurlijke druk van de Provincie tot stand is gekomen. De druk bestond uit het 

feit, dat de gemeenten op Walcheren geen OV-flexnet (Halte-taxi) zouden krijgen als zij de regie op 

het doelgroepenvervoer in eigen beheer houden. Vervolgens is de raad voorgesteld aan te sluiten bij 

de GVC. De raad heeft hiermee ingestemd.  

Als lid van het dagelijks bestuur van de GVC kan het college sturen op naleving van de overeenkomst 

van opdracht, alsook op de uitgangspunten die in de argumenten zijn genoemd. Echter worden de 

Walcherse gemeenten niet meer vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de GVC, omdat de 

Vlissingse wethouder begin 2018 uit het dagelijks bestuur is getreden3. Een vertragende factor was, 

dat  de bestuurder  namens Vlissingen, Middelburg en Veere niet voldoende gemandateerd was door 

het ontbreken van een formeel samenwerkingsverband op Walcheren.  

Door de manier waarop het doelgroepenvervoer is georganiseerd stuurt de GVC de vervoerder aan. 

De Rekenkamer stelt vast dat de GVC niet controleert of de vervoerder voldoet aan de op hem 

rustende verplichtingen voortvloeiende uit de door het college met de vervoerder gesloten 

overeenkomst van opdracht4. 

In de paragraaf Verbonden Partijen van de gemeenten Vlissingen en Middelburg wordt de 

regiecentrale genoemd. De Rekenkamer stelt echter vast dat de daarin vermelde informatie onjuist 

is. Er wordt vermeld dat alle Zeeuwse gemeenten aandeelhouder zijn in de GVC. Echter, alleen de 

gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere zijn aandeelhouder. Daarnaast wordt geen volledig 

beeld gegeven van het financieel belang dat de gemeenten hebben t.a.v. deze verbonden partij. 

De GVC legt rekening en verantwoording af via een begroting voorafgaand aan het boekjaar en de 

jaarstukken over een boekjaar. Deze financiële verantwoording valt onder verantwoordelijkheid van 

de directie. De jaarrekening gaat niet gepaard met een verklaring van een onafhankelijke accountant. 

De jaarrekening wordt opgesteld door een medewerker van de Dethon.  

                                                           
3
Uit: Raadsbrief wijziging bestuurlijke samenstelling GVC, 11 januari 2018 

4
 Uit: artikel 1 lid 4 Overeenkomst van Opdracht, mei 2015 
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In 2017 heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaats gevonden. Klanten waarderen de 

dienstverlening met een 7,8, zowel in Middelburg als in Vlissingen. De Rekenkamer heeft geen 

klanttevredenheidsonderzoek aangetroffen uit de periode dat er nog geen regiecentrale was. 

Wat betreft de uitvoering valt het de Rekenkamer op dat de planning ruim van te voren wordt 

opgesteld, op basis van historische gegevens en ervaring. Deze planning wordt door de vervoerder 

ingezet, ongeacht de vraag, en die inzet wordt in rekening gebracht. Er zijn altijd voertuigen 

beschikbaar, het aanbod is dagelijks groter dan de vraag. Extra inzet (huur) is zelden nodig, zo is 

gebleken. De ruime planning sluit aan bij de doelstelling “de klant op tijd vervoeren”, maar staat 

haaks op het argument dat de regiecentrale leidt tot een efficiëntere exploitatie van het 

doelgroepenvervoer.  

 

Aanbevelingen 

De Rekenkamer geeft op basis van de haar conclusies de volgende aanbevelingen: 

1. Bewerkstellig dat de gemeente meer invloed heeft bij de directe aansturing c.q. uitvoering 

van het doelgroepenvervoer. Zorg dat de beslissingsbevoegdheid en mandaat goed geregeld 

zijn. 

2. Geef bij de aanbesteding van het doelgroepen vervoer prioriteit aan de 

duurzaamheidparagraaf en maak gebruik van het ` bestuursakkoord Zero Emissie 

Doelgroepenvervoer` van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (opgesteld in mei 

2018). 

3. Zorg dat bij de regie en uitvoering van het doelgroepenvervoer de efficiëntie meer aandacht 

krijgt. Op die manier ontstaat meer grip op de uitgevoerde ritten en inzet van materiaal, 

hetgeen combiritten mogelijk maakt. 

4. De facturering van het doelgroepenvervoer onderdeel uit laten maken van het 

contractmanagement/-beheer van de gemeente. 

5. De aangeleverde jaarrekening van de GVC dient opgemaakt te worden door een accountant 

en de financiële cijfers die bestemd zijn voor de gemeenteraad dienen te voldoen aan de BBV 

en VZG- richtlijn. 

6. Stel een gebruiksvriendelijke en heldere klachtenregeling op die voldoet aan de Algemene 

wet bestuursrecht.  

7. Geef uitvoering aan de eerder gedane toezegging bij aanvang van het laten uitvoeren door 

de GVC om  een evaluatie te houden van de beleidskeuzen en de toen geldende argumenten. 
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Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 
 

Eind 2017 heeft de rekenkamer in gesprekken met de verschillende fracties van de gemeenteraad 

onderwerpen voor onderzoek opgehaald. In die gesprekken kwam het doelgroepenvervoer naar 

voren. Om die reden is het doelgroepenvervoer in het onderzoeksprogramma opgenomen en is de 

Rekenkamer aan de slag gegaan.  

Hoewel het doelgroepenvervoer ogenschijnlijk overzichtelijk lijkt, schuilt er een systeemwereld 

achter waar diverse partijen ten aanzien van taken en verantwoordelijkheden een rol in hebben. 

Denk hierbij aan taken en verantwoordelijkheden bij de besluitvorming, de aanbesteding, de 

uitvoering en de indicatiestelling. Het doelgroepenvervoer voor Walcheren (dus inclusief Veere) 

heeft een financieel belang van ca. € 4,2 miljoen. 

De raad is het hoogste gemeentelijk orgaan. De besluitvorming (de kaders) wordt door de raad 

vastgesteld en het college voert uit. Daarbij rijst de vraag hoe de onderlinge afstemming en 

samenwerking is georganiseerd en of dit altijd even helder en transparant is. Het is in ieder geval 

voor de gemeenteraad in het kader van de uitoefening van de sturende en controlerende rol zaak dat 

zij een compleet beeld heeft van het doelgroepenvervoer.  

Dat is dan ook het doel van dit onderzoek:  

- Het vormen van een objectief beeld van het doelgroepenvervoer, zodat helder is welke 

partijen betrokken zijn, welke rol en verantwoordelijkheid zij in het geheel hebben en hoe de 

financieringsstromen lopen, en 

- het eventueel doen van aanbevelingen aan de raad van de gemeenten Middelburg en 

Vlissingen 

 



       

 
 

 
  

MEER WETEN OVER DE REKENKAMER KVM?  
KIJK OP WWW.REKENKAMERKVM.NL 
 

10 

 
 

1.2 Op welke vragen geeft dit onderzoek antwoord? 
 

De Rekenkamer stelt zich de volgende hoofdvraag:  

Hoe is het doelgroepenvervoer in de gemeenten Middelburg en Vlissingen geregeld? 

Uit deze hoofdvraag leidt de rekenkamer de volgende deelvragen af:  

1. Wat is doelgroepenvervoer? 

2. Welke wettelijke grondslagen en regelgeving zijn er?  

3. Hoe wordt doelgroepenvervoer gefinancierd (kosten en opbrengsten)? 

4. Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd (o.a. over de uitvoering, binnen het gestelde 

budget gebleven, klachten en klanttevredenheid)?  

5. Wat is de inbreng van de raad bij het doelgroepenvervoer?   

6. Is er ruimte voor vernieuwing binnen het doelgroepenvervoer (toekomstbestendigheid)? 

 

1.3 Normenkader 
 

Het normenkader is bedoeld om een oordeel te kunnen geven over de aangetroffen praktijk. De 

rekenkamer toetst hierop om uiteindelijk de vragen objectief te kunnen beantwoorden.  

Ten aanzien van de onderzoeksvragen heeft de Rekenkamer onderzocht hoe de sturing en de checks 

en balances zijn georganiseerd binnen de processen rondom het doelgroepenvervoer. Ter 

objectivering van de bevindingen hanteren we normen uit het Besluit begroting en verantwoorden 

(hierna: BBV), de VZG-richtlijn, de Financiële verordening en de bij de beleidscyclus van gemeenten 

behorende uitgangspunten ten aanzien van beleidsvoorbereiding, beleidsformulering, 

beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.   

 

1.4 Hoe is het onderzoek uitgevoerd? 
 
Nadat de Rekenkamer een aankondigingsbrief heeft gestuurd naar de raad van Middelburg en 
Vlissingen is contact gelegd met de toegewezen contactambtenaren van deze gemeenten. 
Dossierstudie is een onderdeel van het onderzoek. Het is om die reden van belang dat alle informatie 
voor het onderzoek beschikbaar is. Naast dossierstudie heeft de rekenkamer interviews gehouden  
met betrokken partijen en functionarissen.   
 
Het onderzoek is voor de gemeente Middelburg en Vlissingen tezamen uitgevoerd. De resultaten van 
het onderzoek zijn verwoord in dit rapport dat wordt aangeboden aan het college voor wederhoor. 
Na ontvangst van het wederhoorcommentaar zal de Rekenkamer het definitieve rapport - inclusief 



       

 
 

 
  

MEER WETEN OVER DE REKENKAMER KVM?  
KIJK OP WWW.REKENKAMERKVM.NL 
 

11 

 
 

wederhoor van het college en het nawoord - aan de gemeenteraad van Middelburg en Vlissingen 
aanbieden.  
 

1.5 Leeswijzer 
 

Dit eerste hoofdstuk is een algemene inleiding over de scope van het onderzoek en de 

onderzoeksopzet.  In hoofdstuk twee van dit rapport wordt uiteengezet welke wet- en regelgeving 

van toepassing is voor het doelgroepenvervoer. In het derde hoofdstuk wordt in het kort de 

uitvoeringspraktijk geschetst. In hoofdstuk vier komen de bevindingen en constateringen aan bod. 

Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk vijf de onderzoeksvragen beantwoord en conclusies en 

aanbevelingen genoemd.  

Het doelgroepenvervoer is geregeld voor geheel Walcheren. Diverse onderzoeken en beleidsstukken 

zijn in gezamenlijkheid tussen Middelburg, Vlissingen en Veere opgesteld. In ons onderzoek wordt de 

gemeente Veere niet genoemd.  

Waar in het rapport ‘gemeente’, ‘raad’ of ‘college’ wordt geschreven, wordt zowel Vlissingen als 

Middelburg bedoeld.  
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Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 
 

2.1 Inleiding 
 

Dit hoofdstuk geeft een afbakening van het onderzoeksonderwerp doelgroepenvervoer. Ook wordt 

beschreven welke wet- en regelgeving van toepassing is op het doelgroepenvervoer. 

 

2.2 Afbakening van het doelgroepenvervoer 
 

Vervoer is belangrijk, want het maakt o.a. mogelijk dat mensen mee kunnen doen in de 

maatschappij. Dat vraagt om openbaar vervoer dat ook voor mensen met een beperking toegankelijk 

en bruikbaar is. Voor mensen voor wie het reguliere openbaar vervoer vanwege hun handicap 

ontoegankelijk of te ingewikkeld blijft, is speciaal openbaar vervoer nodig. Dat wordt 

doelgroepenvervoer genoemd. 

Het doelgroepenvervoer bestaat uit verschillende vormen van vervoer en wordt georganiseerd en 

gefinancierd vanuit verschillende wet- en regelgeving: 
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In dit onderzoek richten we ons op de twee bovenste kwadranten in het schema. Specifiek gaat het 

dan over het regionale sociaal-recreatieve vervoer (hierna: Wmo-vervoer) en het leerlingenvervoer. 

Het Wmo-vervoer dat door inwoners ingezet  kan worden voor het reizen van en naar de 

dagbesteding valt buiten dit onderzoek, omdat dit vervoer binnen de gemeente Middelburg en 

Vlissingen onder de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders valt. 

 

2.3 Wet- en regelgeving voor Wmo-vervoer en leerlingenvervoer 
 

2.3.1 Wmo-vervoer 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

De Wmo zorgt ervoor dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zo lang 

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Vanuit de Wmo kan er ondersteuning geregeld worden 

voor iedereen die dat nodig heeft. Daartoe behoort ook Wmo-vervoer, ofwel vervoer op maat.  

Wmo-vervoer kan worden toegekend als sociaal-recreatief vervoer dat bestemd is ten behoeve van 

de participatie en zelfredzaamheid van een hulpvrager. Het gaat om vervoer naar bijvoorbeeld een 

buurtactiviteit, vrienden en familie, ziekenhuis (voor zover niet vergoed via de Zorgverzekeringswet), 

huisarts, een theater, winkels of gewoon een ritje in de buitenlucht. Een voorziening voor sociaal-

recreatief vervoer stelt de inwoner in staat zijn zelfredzaamheid te verbeteren of te handhaven, dan 

wel te participeren in de samenleving. 

Sociaal-recreatief vervoer onderscheidt zich van: 

- Geïndiceerd vervoer van en naar de dagbesteding: dit vervoer valt onder de 

verantwoordelijkheid van zorgaanbieders. 

- Vervoer naar werk of in het kader van een traject naar werk of activering op grond van 

bijvoorbeeld de Werkloosheidswet of Participatiewet. Dit vervoer wordt vergoed door de 

werkgever of hierin wordt voorzien op grond van de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen of de Participatiewet. 
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Verordening Wmo en Jeugdhulp 

In deze verordening zijn afspraken vastgelegd over de afhandeling van een melding, de aanvraag en 

de toekenning van Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen. Deze afspraken gelden ook voor de toekenning 

van het Wmo-vervoer. Het Wmo-vervoer is aangemerkt als algemene voorziening. Een algemene 

voorziening vraagt geen individuele indicatiestelling. Het toelatingstraject is daarmee voor de 

aanvrager zeer eenvoudig. Na een korte telefonische consultatie geeft de gemeente toegang tot het 

Wmo-vervoer door een vervoerspas te verstrekken. De gemeente laat Porthos deze taak uitvoeren. 

De Verordening Wmo en Jeugdhulp is door de raad vastgesteld.  

Beleidsregels Wmo & Jeugdhulp 

Deze beleidsregels gaan over de maatschappelijke ondersteuning die het college op grond van de 

verordening aan een burger kan bieden ten behoeve van zijn zelfredzaamheid en participatie. De 

beleidsregels zijn een uitwerking van de Verordening Wmo en Jeugdhulp. Het grootste deel is een 

toelichting op de verordening. Er staan ook nadere regels in deze beleidsregels. Het geheel vormt  

een kader waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Verordening. De beleidsregels zijn door het 

college vastgesteld. 

 

2.3.2 Leerlingenvervoer 

Wet op primair onderwijs (Wpo), Wet op voortgezet onderwijs (Wvo) en de Wet op expertisecentra 

(Wec) 

Het leerlingenvervoer komt voort uit het recht op onderwijs. Om de onderwijsvrijheid ook 

daadwerkelijk te kunnen uitoefenen, moet de school van de keuze van de ouders door de kinderen 

bezocht kunnen worden. Dat werd geregeld door een recht toe te kennen op gehele of gedeeltelijke 

bekostiging van de kosten van leerlingenvervoer.  

Leerlingenvervoer duidt in dit geval op vervoer van scholieren van en naar school onder Art 4 Wet op 

het primair onderwijs of Art 4 Wet op het voortgezet onderwijs (beide te regelen door de gemeente) 

of Art 4 Wet op de expertisecentra (ook bekend als de Interimwet Speciaal onderwijs). Over het 

algemeen betreft het leerlingenvervoer onder artikel 4 (Wpo/Wvo/Wec) vooral leerlingen met een 

handicap; een kleine groep bestaat uit kinderen die op grond van hun levensbeschouwelijke 

overtuiging naar een verafgelegen school reizen. 
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Verordening Leerlingenvervoer 

Afspraken over de aanvraag, de toekenning en de bekostiging van voorzieningen in het kader van het 

leerlingenvervoer heeft de raad vastgesteld in een aparte Verordening Leerlingenvervoer. De 

gemeente geeft een indicatie af. De indicatiestelling is ondergebracht bij Porthos.   

 

Beleidsregels Leerlingenvervoer 

Deze beleidsregels zijn een uitwerking van enkele artikelen van de Verordening leerlingenvervoer. 

Het doel van de beleidsregels is de beoordelingsruimte van het college, dat verantwoordelijk is voor 

de uitvoering van de verordening, nader in te vullen.  

 

2.4 Beleid voor doelgroepenvervoer  
 

In 2014 is onderzoek gedaan naar een efficiënt systeem van doelgroepenvervoer op Walcheren. Dit 

onderzoek bood de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen inzicht in de aard en omvang van 

het doelgroepenvervoer5. Aanleiding waren de ontwikkelingen in het doelgroepenvervoer en het 

openbaar vervoer. Voor de gemeenten lag er een uitdaging dit vervoer in de nabije toekomst meer in 

samenhang te organiseren. De uitkomsten van het onderzoek stelde de gemeenten in staat om een 

visie op te stellen voor het totale vervoer en zorgvuldige beleidskeuzes te maken om het vervoer in 

de toekomst effectiever en efficiënter te organiseren. 

De visie, uitgangspunten en beleidskeuzes rondom het doelgroepenvervoer zijn vastgelegd in de 

beleidsnotitie “Doelgroepenvervoer op Walcheren, beleidskeuzes voor toekomstbestendig 

doelgroepenvervoer”. De raden van de gemeente Middelburg en Vlissingen hebben in december 

2014/ januari 2015 de Beleidsnotitie doelgroepenvervoer vastgesteld. De belangrijkste beleidskeuzes  

zijn in bijlage één opgenomen.  

                                                           
5
 Uit: Notitie Doelgroepenvervoer op Walcheren, 2014 
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Hoofdstuk 3 De uitvoering in de praktijk  
 

3.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de aangetroffen uitvoeringspraktijk beschreven vanuit de verschillende 

partijen die met het doelgroepenvervoer te maken hebben. De partijen zijn: de gemeente, Porthos, 

de regiecentrale en de vervoerder.  

 

3.2 De gemeente 
 

De gemeente bepaalt het beleid en de strategie voor de organisatie van het doelgroepenvervoer, dus 

het speelveld en de spelregels. De raad stelt het beleid vast. Het college geeft uitvoering aan het 

vastgestelde beleid.  

De colleges van B&W van Middelburg en Vlissingen hebben ingestemd met het onderbrengen van de 

regiefunctie rondom vervoer bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (hierna: GVC). De 

GVC regelt de ritaanname, de planning, facturatie en de aansturing van de voertuigen van de 

vervoerder. Het vervoer zelf, dus de auto’s met chauffeur, is ingekocht op basis van een 

aanbesteding. De opdracht is gegund aan vervoersbedrijf Hala/TCR. Op 1 november 2015 is het 

vervoer onder regie van de GVC gestart. De raad is hier over geïnformeerd door middel van actieve 

informatie.  

 

3.3 Porthos  
 

De uitvoeringsorganisatie Porthos heeft een mobiliteitsloket. De toegang tot het leerlingenvervoer 

en het Wmo-vervoer is ondergebracht bij het mobiliteitsloket van Porthos.  

Het Wmo-vervoer is aangemerkt als algemene voorziening6 en wordt via een ‘lichte toets’ toegekend 

door de klantondersteuners van Porthos. Dat betekent dat er geen beschikking van het college aan 

ten grondslag ligt.  De indicatiestelling voor het leerlingenvervoer is bij daarvoor speciaal aangestelde 

ambtenaren ondergebracht. 

                                                           
6
 Uit: Notitie Doelgroepenvervoer op Walcheren, 2014  
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3.4 De regiecentrale 
 
In de nieuwe aanbesteding is er voor gekozen de regie los te koppelen van het uitvoeren van de 
ritten, zowel voor het Wmo-vervoer als voor het leerlingenvervoer. De regie is ondergebracht bij de 
GVC.  
 
De GVC is als regiecentrale bijna 10 jaar geleden ontstaan. Op 27 maart 2009 heeft het 
Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (GR van de gemeenten Hulst, Sluis en 
Terneuzen) Taxi Zeeuws-Vlaanderen opgekocht voor € 130.000. Het samenwerkingsverband werd 
daarmee voor honderd procent aandeelhouder van Taxi Zeeuws-Vlaanderen. Dit naar aanleiding van 
aanhoudende problemen bij de uitvoering van het doelgroepenvervoer.  
 
Het college heeft een overeenkomst van opdracht met de GVC afgesloten7. De totale 
uitvoeringskosten van de GVC bedroegen in 2017 € 1.190.779, waarvan € 1.077.262 loonkosten. De 
personeelsbezetting van de GVC heeft een omvang van 22 fte . De regiecentrale is gevestigd in 
Terneuzen.  
 
De GVC is een besloten vennootschap. Aandeelhouders van de GVC zijn: 

- GR Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuws-Vlaanderen (6.000 gewone aandelen 
A) 

- GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelde regio (6.000 preferente aandelen B) 
- Gemeente Middelburg (2.000 preferente aandelen C) 
- Gemeente Vlissingen (2.000 preferente aandelen C) 
- Gemeente Veere (2.000 preferente aandelen C) 
- Provincie Zeeland (2.000 preferente aandelen C) 
- Gemeente Goeree-Overflakkee (2.000 preferente aandelen C) 

 
Het verschil tussen aandelen A, B en C is dat aandelen type A recht geven op een dividend-uitkering 
of uitkering ten laste van de reserves, aandelen type B en C niet. De aandelen van gemeente 
Middelburg en Vlissingen zijn zogeheten letteraandelen C. De statuten bepalen dat aandeelhouders 
C niet aansprakelijk zijn voor een eventueel verlies van de vennootschap en omgekeerd delen de 
gemeenten niet mee in een eventueel door de GVC behaalde winst. 
 
De GVC heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de directeur en twee bestuurders. De bestuurders 
zijn:  

1. Wethouder Van Assche (gemeente Terneuzen) namens GR Samenwerking collectief vervoer 
Zeeuws-Vlaanderen 

2. Wethouder Slenter (gemeente Noord-Beveland) namens GR Samenwerkingsverband 
Welzijnszorg Oosterschelderegio  

                                                           
7
 Uit: Overeenkomst van Opdracht, mei 2015 
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In de statuten is vastgelegd dat de bestuurder met aandelen type A voorzitter is van het bestuur.  
De Walcherse gemeenten zijn niet meer vertegenwoordigd in het bestuur en zijn alleen nog 
aandeelhouder. Wethouder Vader van de gemeente Vlissingen vertegenwoordigde de Walcherse 
gemeenten in het bestuur. Begin 2018 is hij uit het bestuur getreden. De raad is hierover bij 
raadsbrief geïnformeerd.  
 

3.5 De vervoerder 
 

De opdracht van de aanbesteding is in 2015 gegund aan vervoersbedrijf Hala/TCR. De gemeenten 

hebben de uitgangspunten voor deze aanbesteding geformuleerd: de gemeenten Vlissingen en 

Middelburg willen via een aanbestedingsprocedure met één partner een meerjarige overeenkomst (2 

jaar + 2 x verlengoptie van 1 jaar) aangaan voor het beschikbaar stellen van bemande 

vervoermiddelen ten behoeve van het doelgroepenvervoer. Op 1 november 2015 is het 

doelgroepenvervoer onder regie van de GVC gestart. 

De vervoerder stelt conform de aanbestedingsopdracht voertuigen met chauffeur beschikbaar. De 

GVC geeft van te voren aan hoeveel voertuigen nodig zijn op basis van historische gegevens en 

verwachtingen. Deze planning wordt door de vervoerder ingezet, ongeacht de vraag naar het 

vraagafhankelijk Wmo-vervoer op de dag van de uitvoering, en die inzet wordt in rekening gebracht. 

Indien er tekort is wordt er extra vervoer ingehuurd.  
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Hoofdstuk 4 Bevindingen 
 

4.1 Inleiding 
 

Door middel van de bestudeerde documenten en interviews komt de Rekenkamer tot bevindingen. 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen beschreven langs de lijn van het normenkader.  

 

4.2 Bevindingen ten aanzien van beleidsvoorbereiding (beleidskeuzen en 

besluitvorming) 
 

Op basis van onderzoek is begin 2014 een visie opgesteld voor het totale vervoer en zijn er 

beleidskeuzes gemaakt met het oog op een effectievere en efficiëntere organisatie van het vervoer. 

Tot 2015 is de regie van het vervoer, dus de planning, ritaanname, e.d., ondergebracht bij één 

vervoerder. In het onderzoeksrapport van januari 2014 van Forseti wordt geadviseerd een 

regiecentrale in te richten die verantwoordelijk is voor de ritaanname, regie en planning van alle 

vervoer. Deze regiecentrale stuurt reizigers naar de meest passende vervoersvorm. De vervoerders 

beperken zich in dit model tot het rijden van ritten. Het rapport stelt dat er een besluit genomen 

dient te worden over deelname aan de bestaande gemeentelijke vervoercentrale - de GVC - of het 

opzetten van een eigen regiecentrale.  

In het raadsvoorstel van april/mei 2014 wordt de raad gevraagd:   
1. De notitie 'Doelgroepenvervoer op Walcheren' vast te stellen. 
2. Voor een periode van twee en een half jaar aan te sluiten bij de Gemeentelijke 

Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). 
3. De tijdelijke aansluiting bij de GVC verder uit te laten voeren onder verantwoordelijkheid van 

het college. 
4. Het Flexnet mee te nemen in de aanbesteding van het sociaal vervoer. 
5. Het college de opdracht te geven na één jaar het beleid te evalueren op basis van vooraf 

vastgestelde evaluatiepunten en op basis hiervan de keuze te maken of aansluiting bij de 
GVC wordt voortgezet en de gemeenteraad hierover te informeren. 

Dit raadsvoorstel is in april/mei 2014 aangenomen.  
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In aanloop naar de nieuwe aanbesteding is medio 2014 aanvullend onderzoek gedaan naar de keuze: 
1. Aansluiting bij de GVC, of  
2. Zelfstandig aanbesteden conform de aanbestedingswijze in 2003 en 2009.  

 
Het onderzoeksrapport over deze onderwerpen is als bijlage bijgevoegd bij het gewijzigd 
raadsvoorstel over het doelgroepenvervoer. In december 2014/januari 2015 is het gewijzigde 
raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraden. De raden hebben met dit voorstel ingestemd.  
 
Uit het gewijzigd raadsvoorstel van december 2014/januari 2015 blijkt dat de beslispunten zoals in 
het raadsvoorstel van april/mei 2014 zijn voorgesteld zijn aangepast: het besluit om voor een 
bepaalde periode aan te sluiten bij de GVC en na evaluatie een heroverweging te maken is komen te 
vervallen.  Dit is vanuit politieke overwegingen gebeurd. In verband met Halte-taxi8 is druk 
uitgeoefend door de Provincie om toch vooral deel te nemen aan de gemeentelijke vervoerscentrale. 
 
In de fase van beleidsvoorbereiding is zorgvuldig onderzocht op welke wijze de regie en de uitvoering 
van het doelgroepenvervoer het meest effectief en efficiënt georganiseerd kan worden. Op basis van 
de voorbereidende onderzoeken was het college voornemens het standpunt in te nemen om niet 
aan te sluiten bij de regiecentrale GVC. De redenen voor dit standpunt waren:  
 

- de vraag of de exploitatie van het doelgroepenvervoer daadwerkelijk efficiënter is;  
- dat er door die constructie geen zicht is op de uitvoeringskosten;  
- de totale kosten voor het doelgroepenvervoer dan hoger komen te liggen, en  
- de vraag hoe de sturing op het realiseren van de beleidsuitgangspunten plaats vindt als de 

regie meer op afstand komt te staan. 
 
In de daaropvolgende besluitvorming is het standpunt om niet aan te sluiten bij de GVC niet meer te 
herleiden.  
 
De Rekenkamer stelt vast dat het collegebesluit om aan te sluiten bij de regiecentrale GVC onder 
invloed van politiek-bestuurlijke druk van de Provincie tot stand is gekomen. De druk bestond uit het 
feit, dat de gemeenten op Walcheren geen OV-flexnet (Halte-taxi) zouden krijgen als zij de regie op 
het doelgroepenvervoer in eigen beheer houden. Vervolgens is de raad voorgesteld aan te sluiten bij 
de GVC. De raad heeft hiermee ingestemd.  
 

                                                           
8
 Halte-taxi is een provinciaal project voor gebieden waar geen openbaar vervoer rijdt. 
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4.3 Sturing en toezicht 
 
De raad heeft ingestemd met het beleid rondom doelgroepenvervoer en de daarmee 
samenhangende knip tussen regie en uitvoering. De argumenten voor aansluiting bij de regiecentrale 
zijn9: 
 

- Door aan te sluiten bij de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V. blijft de regie in eigen 
hand en wordt gekozen voor de naar verwachting goedkoopste variant (door het uitvoeren 
van combiritten). Door aan te sluiten bij de regiecentrale wordt aangesloten bij een goed 
werkende organisatie. Ook is deze centrale onafhankelijk van de vervoerders. 

- Door aan te sluiten bij de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V. ontstaat provinciale 
dekking van het Flexnet en een provinciebreed inzicht in de vervoersstromen. 

- Combineren van alle vraagafhankelijk vervoer (Wmo en Flexnet) wordt hiermee mogelijk, 
met in de toekomst wellicht ook nog andere vormen van vervoer. 

- Omdat de GVC een publiek orgaan is en direct via de opdrachtgevers bestuurd wordt, is er 
een sturingsmogelijkheid op de bedrijfsvoering. 

- Er wordt op basis van ervaringen elders een kostenbesparing verwacht op het Wmo-vervoer. 
Wat in ieder geval bereikt wordt is een klantvriendelijker systeem. 

 

4.3.1 Aansturing van de regiecentrale  
 
Onder de regie valt de ritaanname, de ritplanning, de informatievoorziening richting aanvrager en 
richting de vervoerder, de eventuele klachtafhandeling, de facturatie van door klanten verschuldigde 
eigen bijdrage en de verstrekking van de door gemeenten verzochte managementinformatie10. 
De regie is rechtsreeks ingekocht bij de GVC op basis van een overeenkomst van opdracht. Deze 
overeenkomst is door het college bekrachtigd11.  
 
Als lid van het dagelijks bestuur van de GVC kan het college sturen op naleving van de overeenkomst 
van opdracht, alsook op de uitgangspunten die in de argumenten zijn genoemd. Echter worden de 
Walcherse gemeenten niet meer vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de GVC, omdat 
wethouder Vader begin 2018 uit het dagelijks bestuur is getreden12. Een vertragende factor was, dat  
de bestuurder  namens Vlissingen, Middelburg en Veere niet voldoende gemandateerd was. Dit 
kwam door het ontbreken van een formeel samenwerkingsverband op Walcheren.  
 
De rekenkamer constateert dat het “voor de bestuurder prettig is als deze zich niet met de dagelijkse 
beslommeringen van het besturen van de GVC bezig hoeft te houden”.  
 

                                                           
9
Uit: Beleidsnota Doelgroepenvervoer op Walcheren, 2014, paragraaf 6.3 

10
Uit: artikel1 lid 2 Overeenkomst van Opdracht, mei 2015 

11
Uit: Overeenkomst van opdracht, mei 2015 

12
Uit: Raadsbrief wijziging bestuurlijke samenstelling GVC, 11 januari 2018 
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4.3.2 Aansturing van de vervoerder  
 
Door de manier waarop het doelgroepenvervoer is georganiseerd stuurt de GVC de vervoerder aan. 
De Rekenkamer stelt vast dat de GVC niet controleert of de vervoerder voldoet aan de op hem 
rustende verplichtingen voortvloeiende uit de door het college met de vervoerder gesloten 
overeenkomst van opdracht13. Het betreft hier bijvoorbeeld de inzet van het type auto en uitrusting 
van de auto. 
 

4.3.3 Verantwoording afleggen door het college  
 
Het college is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer. 
Het college legt over het doelgroepenvervoer verantwoording af in de begroting en de jaarrekening 
op het niveau van de 3 W vragen (Wat willen we bereiken, Wat gaan daar voor doen en Wat mag het 
kosten).  
 
De kosten voor het doelgroepenvervoer, dus het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer (LLV) zijn als 
volgt opgebouwd14:   
 

 2016 2017 

 Middelburg Vlissingen Middelburg Vlissingen 

Kosten regiecentrale      125.394,78    101.237,54     130.852,81    105.725,28 

Uitgaven doelgroepenvervoer*   1.758.179,59 1.327.291,46 1.713.195,06 1.392.546,72 

Totaal 1.883.574,37 1.428529,00 1.844.047,87 1.498.272,00 
*Betreft alle uitgaven waar de GVC de regie op voert, dus leerlingenvervoer én Wmo-vervoer. 

  
Daarnaast wordt de regiecentrale in de paragraaf Verbonden Partijen van de gemeenten Vlissingen 
en Middelburg genoemd. De Rekenkamer stelt vast dat de daarin vermelde informatie onjuist is. Er 
wordt vermeld dat alle Zeeuwse gemeenten aandeelhouder zijn in de GVC. Echter, alleen de 
gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere zijn aandeelhouder. De andere aandelen zijn, naast de 
Provincie Zeeland en de gemeente Goeree-Overflakkee, in handen van GR Samenwerking Collectief 
Vervoer Zeeuws-Vlaanderen en GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.  
 
Ook stelt de Rekenkamer vast dat in de paragraaf Verbonden Partijen van de gemeenten Vlissingen 
en Middelburg een niet volledig beeld wordt gegeven van het financieel belang. De post ‘Eigen 
Vermogen’ behelst de reserve in de jaarrekening van de GVC. Deze reserve is alleen bestemd voor 
aandeelhouder A, dus de GR Samenwerking Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen. Het is onduidelijk 
wanneer deze GR deze post zal/kan opeisen. 
 

                                                           
13

 Uit: artikel 1 lid 4 Overeenkomst van Opdracht, mei 2015 
14

 Overgenomen uit mailwisseling met gemeente    
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De processen rondom het doelgroepenvervoer maken geen onderdeel uit van de controle op de 
gemeentelijke jaarrekening door de accountant. 
 

4.3.4 Verantwoording afleggen door de regiecentrale GVC  
 
De GVC legt rekening en verantwoording af via een begroting voorafgaand aan het boekjaar en de 
jaarstukken over een boekjaar. Deze financiële verantwoording valt onder verantwoordelijkheid van 
de directie. De jaarrekening gaat niet gepaard met een verklaring van een onafhankelijke accountant. 
De jaarrekening wordt opgesteld door een medewerker van de Dethon.  
 
In het jaarverslag 2016 van de GVC wordt melding gemaakt van de post huren en pachten ad  
€ 50.484 alsmede verhuiskosten ad € 60.000. De post verhuiskosten lijkt onjuist. Deze post is volgens 
de directie van GVC een post om de vennootschapsbelasting te drukken, er zijn in 2016 geen 
verhuiskosten gemaakt. Hiermee is de uitleg van de directie aan de bestuursleden van de GVC een 
andere dan vermeld aan de Rekenkamer. 
 
De huidige registratie van de GVC in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is dezelfde 
als ten tijde van de aankoop van Taxi Zeeuws-Vlaanderen in 2009. De GVC is ingeschreven met als 
doel taxivervoer (SBI-code 4932) en informatieverstrekking op het gebied van toerisme en 
reserveringsbureau (SBI-code 7990).  
 

4.3.5 Facturatieproces  
 
De facturatie van het gehele proces rondom doelgroepenvervoer voert de GVC uit:  
 

- De GVC maakt een creditnota op (vervoerskosten minus de eigen bijdrage) en verstuurt deze 
naar de vervoerder. 

- De vervoerder dient binnen 5 dagen te reageren of de creditnota juist is. 
- De  GVC stuurt de nota naar de gemeente. 
- De gemeente voldoet deze nota aan GVC. 
- De GVC betaalt uiteindelijk de vervoerder. 

  

4.4 Organisatie van het vervoer 
 
De toegang tot het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer is ondergebracht bij het mobiliteitsloket 
van Porthos. Voor het leerlingenvervoer wordt een indicatie afgegeven. Het Wmo-vervoer is een 
algemene voorziening. Dat betekent dat er geen beschikking van het college aan ten grondslag ligt. 
Het argument voor het aanmerken van Wmo-vervoer als algemene voorziening is, dat een 
eenvoudige ondersteuningsvraag snel en gemakkelijk opgelost wordt. Met de indicatie voor het 
leerlingenvervoer of de taxi-pas voor het Wmo-vervoer kunnen inwoners gebruik maken van het 
doelgroepenvervoer.   
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4.5 Beleidsevaluatie 
 
In 2017 heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaats gevonden. Klanten waarderen de 
dienstverlening met een 7,8, zowel in Middelburg als in Vlissingen. De Rekenkamer heeft geen 
klanttevredenheidsonderzoek aangetroffen uit de periode dat er nog geen regiecentrale was. 
 
De beleidskeuzes en de argumenten voor toetreding bij de GVC zijn (tussentijds) niet geëvalueerd. 
Het college is voornemens een beleidsevaluatie uit te voeren alvorens een nieuwe aanbesteding voor 
een contract met de vervoerder plaats vindt. Het huidige contract loopt in 2018 af. Dit voornemen is 
ook terug te lezen in de programmabegroting. 
 
In 2016 en 2017 zijn in totaal 107 klachten van gebruikers ontvangen. Klachten worden geregistreerd 
in het klachtenregister van de GVC en afgehandeld door de regiecentrale. Over het algemeen worden 
de klachten direct beslecht. Als de inhoud van de klacht het vraagt wordt de vervoerder gevraagd de 
chauffeur van het voertuig aan te spreken.  
 
 



       

 
 

 
  

MEER WETEN OVER DE REKENKAMER KVM?  
KIJK OP WWW.REKENKAMERKVM.NL 
 

25 

 
 

 

 

Hoofdstuk 5 Beantwoording onderzoeksvragen en conclusies 
 

5.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk worden de deelvragen beantwoord. Door het beantwoorden van de deelvragen 

wordt de hoofdvraag “Hoe is het doelgroepenvervoer in de gemeenten Middelburg en Vlissingen 

geregeld?” beantwoord.   

 

5.2 Beantwoording van de deelvragen 
 

1. Wat is doelgroepenvervoer? 

 
Het doelgroepenvervoer biedt mensen die niet met het regulier openbaar vervoer (OV) kunnen 
reizen of zelfstandig ander vervoer kunnen gebruiken, mogelijkheden voor maatschappelijke 
participatie. Zonder aangepast vervoer is het voor mensen met een mobiliteitsbeperking onmogelijk 
om naar school, opleiding of (vrijwilligers)werk te gaan of deel te nemen aan het maatschappelijk en 
sociale leven (bezoek aan vrienden/familie, theater, winkelen).  
 

Conclusie 1: 

Het doelgroepenvervoer is een historisch gegroeide “spaghetti” van regelingen, vervoerssystemen en 
aanbestedingen door de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.   
 

 

2. Welke wettelijke grondslagen en regelgeving zijn er?  

 

Het doelgroepenvervoer wordt uitgevoerd op basis van de geldende wet- en regelgeving. Het beleid 

rondom doelgroepenvervoer is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft bij 

verordening nadere regels bepaald.  

Het college heeft beleidsregels vastgesteld. De beleidsregels zijn een handelingskader voor de 

uitvoering en de toekenning van het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer. 
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Een juridische basis voor een samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer ontbreekt. Dat 

uit zich in de besluitvorming. De vertegenwoordiger van de Walcherse gemeenten had in het 

dagelijks bestuur geen mandaat, waardoor hij bij besluitvorming altijd eerst de colleges van de 

Walcherse gemeenten moest raadplegen. Dat was een vertragende factor. Dit kwam door het 

ontbreken van een formeel samenwerkingsverband op Walcheren.   

 

Conclusie 2 

De vertegenwoordiger van de Walcherse gemeenten is uit het dagelijks bestuur gestapt en de 

Walcherse gemeenten hebben nu beperkte invloed op de besluitvorming rondom de regiecentrale.  

Een van de redenen om toe te treden tot de GVC was om direct invloed te hebben op de regievoering 

van het doelgroepenvervoer. Dit is nu niet meer aanwezig.  

 

 

3. Hoe wordt doelgroepenvervoer gefinancierd (verantwoording in de jaarrekening)? 

 

Het doelgroepenvervoer wordt gefinancierd vanuit het Programma Gezond en Wel (Vlissingen) en 

het Programma Sociaal Domein/Onderwijs (Middelburg).  

Alleen in de jaarrekening van gemeente Middelburg wordt in de paragraaf Verbonden Partijen een 

bedrag genoemd van 1.8 miljoen euro voor vervoerskosten en 100.000 euro voor bedrijfskosten voor 

het vervoer en de regiekosten voor de GVC.  

Daar komt bij dat de informatie over de GVC in de paragraaf Verbonden Partijen niet volledig is. In de 
paragraaf Verbonden Partijen wordt ten onrechte vermeld dat alle Zeeuwse gemeenten 
aandeelhouder zijn in de GVC. De GVC wordt bij de drie Walcherse gemeenten vermeld in de 
paragraaf verbonden partijen. Bij de andere Zeeuwse gemeenten niet, omdat de aandelen in handen 
zijn van Gemeenschappelijke Regelingen (GR Samenwerking Collectief vervoer Zeeuws-Vlaanderen 
en GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio).  
 
In de paragraaf verbonden partijen wordt melding gemaakt van een eigen vermogen van de GVC van 
0.3 miljoen euro. Ten onrechte is er niet bij vermeld dat de aandeelhouders A (GR Samenwerking 
Collectief vervoer Zeeuws-Vlaanderen) alleen rechten kunnen doen gelden op deze reserve en om 
moverende reden zijn deze rechten nog niet uitgevoerd. Uit de financiële cijfers blijkt deze claim niet.    
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Zoals eerder vermeld worden de jaarcijfers van de GVC door een medewerker van de Dethon onder 
verantwoordelijkheid van de directie opgesteld. In artikel 13.2 van het directiestatuut van de GVC 
wordt uitdrukkelijk vermeld dat de directie de cijfers verstrekt aan de accountant die belast is met 
het opmaken van de jaarcijfers. In dit licht ziet de Rekenkamer ook de oneigenlijke post 
verhuiskosten van 60.000 euro in 2016. Aan het bestuur is een andere uitleg over deze post geven 
dan aan de Rekenkamer. 
 
In 2017 heeft de GVC een pand gekocht van de Dethon omdat de toenmalige ruimte te krap was. 
Walcheren was de mening toegedaan dat een investering in bedrijfsruimte eerst onderzocht diende 
te worden. Dit verzoek is niet ingewilligd en met de Walcherse gemeenten als enige tegenstemmers 
is er in een Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) beslist om toch tot aankoop over te 
gaan. Deze aankoop is tot stand gekomen met een hypotheek verstrekt door Dethon. In de balans 
over 2017 is de hypothecaire lening niet terug te vinden. Wellicht dat deze is geboekt onder andere 
posten. De vraag is of de balans – en daarmee wellicht ook de boekhouding – een getrouw beeld 
geeft van de werkelijkheid. De inschakeling van een accountant kan dit soort onduidelijkheden 
voorkomen. 
 

Conclusie 3 

De begroting en de jaarrekening van de gemeenten bieden voor de raad weinig inzicht in de totale 

financiële omvang van het doelgroepenvervoer en hoe de geldstromen lopen. De jaarcijfers van de 

GVC worden op niet rechtmatige wijze (niet door de accountant, cfm. Directiestatuut art 13.2) 

opgemaakt. De informatie over de GVC voldoet niet aan de Richtlijnen van de BBV en de VZG. 

 

Conclusie 4 

De Rekenkamer vindt het risicovol en daarmee onwenselijk dat de GVC een pand koopt van Dethon, 

er door Dethon een hypotheek verstrekt wordt en de jaarcijfers door de medewerker van de Dethon 

worden opgemaakt. 
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4. Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd (over klanttevredenheid, uitvoering en 

klachten)?  

 
 
4.1 Klanttevredenheid   

 
De klanttevredenheid scoort hoog, zo blijkt uit klanttevredenheidsonderzoek. De raad is over de 

uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek geïnformeerd.  

 

4.2 Uitvoering  

In de fase van beleidsvoorbereiding is in 2014 zorgvuldig onderzocht op welke wijze de regie en de 
uitvoering van het doelgroepenvervoer het meest effectief en efficiënt georganiseerd kan worden.  
Wat betreft de uitvoering valt de Rekenkamer het volgende op: De planning wordt ruim van te voren 
opgesteld, op basis van historische gegevens en ervaring. Deze planning wordt door de vervoerder 
ingezet, ongeacht de vraag, en die inzet wordt in rekening gebracht. Er zijn altijd voertuigen 
beschikbaar, het aanbod is dagelijks groter dan de vraag. Extra inzet (huur) is zelden nodig, zo is 
gebleken. De ruime planning sluit aan bij de doelstelling “de klant op tijd vervoeren”, maar staat 
haaks op het argument dat de regiecentrale leidt tot een efficiëntere exploitatie van het 
doelgroepenvervoer.  
 

Conclusie 5 

De gemeente wordt niet geïnformeerd over de doeltreffende en doelmatige inzet van de capaciteit, 

terwijl dit wel een van de argumenten voor de aansluiting bij de GVC was. 

 

Conclusie 6 

De Rekenkamer stelt vast dat een (financiële) prikkel in het systeem voor een efficiëntere exploitatie 
ontbreekt.   
 
 

 
4.3 Klachten  

De gebruikers kunnen een klacht indienen over het vervoer. Tot op heden hebben we geen inzicht 

gekregen in de klachtenadministratie. Informatie over waar en hoe een klacht  ingediend kan worden 

is lastig te vinden. Er is geen informatie te vinden op het internet.  



       

 
 

 
  

MEER WETEN OVER DE REKENKAMER KVM?  
KIJK OP WWW.REKENKAMERKVM.NL 
 

29 

 
 

 

Een klacht wordt eerst in behandeling genomen door de GVC en de gemeente wordt op de hoogte 

gebracht. De GVC tracht eerst met informatie van de vervoerder de klacht op te lossen. Mocht de 

gebruiker de klachtenprocedure doorzetten, dan valt de procedure onder de taxibranche en niet 

onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

 

Conclusie 7 

De Rekenkamer constateert dat het onduidelijk is wie het aanspreekpunt is voor de klachtbehandeling 

en of de klagers voldoende worden gehoord. Ook ontbreekt het aan een gebruiksvriendelijke en voor 

de gebruikers gepubliceerde richtlijn.  

 

 

5. Wat is de inbreng van de raad bij het doelgroepenvervoer? 

 

De raad is van begin af aan betrokken geweest bij de uitvoering van het doelgroepenvervoer. Tijdens 

regiobijeenkomsten is de raad in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en inbreng te geven 

over de uitvoering van het doelgroepenvervoer. De uitvoering van het beleid ligt bij het college.  
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6. Is er ruimte voor vernieuwing binnen het doelgroepenvervoer (toekomstbestendigheid)? 

 

Op basis van de onderzoeken die in de beleidsvoorbereidende fase zijn uitgevoerd en de inhoud van 

de aanbesteding concludeert de Rekenkamer dat er mogelijkheden zijn voor vernieuwing. 

Bijvoorbeeld als het gaat over het uitvoeren van combinatieritten, het meer samensmelten van 

doelgroepenvervoer met het  openbaar vervoer en de inzet van duurzaam vervoer. Tegelijkertijd 

stelt de Rekenkamer vast dat hier niet op wordt gestuurd.  

Een van de beleidskeuzen voor het doelgroepenvervoer is duurzaamheid. In het Plan van Aanpak van 

de vervoerder worden de duurzaamheidsuitgangspunten van het vervoersbedrijf toegelicht. De 

vervoerder geeft aan dat de mogelijkheden bestaan om elektrische voertuigen in te zetten als de 

regiecentrale daar naar vraagt15.  

 

Conclusie 8 

De Rekenkamer heeft geen pro-actieve initiatieven aangaande de inzet van duurzaam vervoer 

waargenomen. De vervoerder en de GVC voeren nog geen beleid om de duurzaamheid actief te 

betrekken bij de dagelijkse uitvoering.  

 

Conclusie 9 

De rekenkamer heeft wel vernomen dat bij de nieuwe aanbestedingsprocedure die eind 2018/begin 

2019 er serieus gekeken wordt naar het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer van het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (opgesteld in mei 2018).  

 

De Rekenkamer heeft vernomen dat de regiecentrale de operationele regie op het gebied van de 

ritaanname, de ritplanning, klachtafhandeling en facturatie uitvoert. In het onderzoek is niet 

gebleken dat de regiecentrale een strategische regiefunctie uitoefent. Er worden bijvoorbeeld  voor 

Walcheren geen combinaties gemaakt binnen het vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer en Halte-

taxi). Gebruikers krijgen geen breed vervoersadvies. 

 

                                                           
15

Uit: Plan van Aanpak van de vervoerder, behorende bij de offerte voor de Europese aanbesteding 
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Conclusie 10 

De GVC voert de regie uit voor de ritplanning maar ontplooit geen enkele strategische initiatieven om 

het doelgroepen vervoer op Walcheren effectiever en doelmatiger uit te voeren. Er is geen enkele 

controle op het gebruik van het vervoer en de gemeente ook niet geëquipeerd  is om dit uit te voeren. 

 

De maandelijkse factuur van de GVC aan de gemeente is zeer gedetailleerd. De  facturen bevatten 

zoveel gegevens dat er geen informatie over doelmatig gebruik uit gedistilleerd kan worden. Dit 

heeft als gevolg dat het lastig is een compleet beeld te krijgen over de samenhang tussen de 

afgegeven vervoerspassen en indicaties en het gebruik en de inzet van voertuigen. Ook is het niet 

mogelijk trends en ontwikkelingen waar te nemen. 

 

Conclusie 11 

Door het ontbreken van goede informatie kunnen er geen toekomstperspectief of prognoses gemaakt 
worden.  
 

 

5.3  Aanbevelingen 
 

De Rekenkamer geeft op basis van de conclusies de volgende aanbevelingen: 

8. Bewerkstellig dat de gemeente meer invloed heeft bij de directe aansturing c.q. uitvoering 

van het doelgroepenvervoer. Zorg dat de beslissingsbevoegdheid en mandaat goed geregeld 

zijn. 

9. Geef bij de aanbesteding van het doelgroepen vervoer prioriteit aan de 

duurzaamheidparagraaf en maak gebruik van het ` bestuursakkoord Zero Emissie 

Doelgroepenvervoer` van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (opgesteld in mei 

2018). 

10. Zorg dat bij de regie en uitvoering van het doelgroepenvervoer de efficiëntie meer aandacht 

krijgt. Op die manier ontstaat meer grip op de uitgevoerde ritten en inzet van materiaal, 

hetgeen combiritten mogelijk maakt. 

11. De facturering van het doelgroepenvervoer onderdeel uit laten maken van het 

contractmanagement/-beheer van de gemeente. 



       

 
 

 
  

MEER WETEN OVER DE REKENKAMER KVM?  
KIJK OP WWW.REKENKAMERKVM.NL 
 

32 

 
 

12. De aangeleverde jaarrekening van de GVC dient opgemaakt te worden door een accountant 

en de financiële cijfers die bestemd zijn voor de gemeenteraad dienen te voldoen aan de BBV 

en VZG- richtlijn. 

13. Stel een gebruiksvriendelijke en heldere klachtenregeling op die voldoet aan de Algemene 

wet bestuursrecht.  

14. Geef uitvoering aan de eerder gedane toezegging bij aanvang van het laten uitvoeren door 

de GVC om  een evaluatie te houden van de beleidskeuzen en de toen geldende argumenten. 
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Hoofdstuk 6 Wederhoor en nawoord  
 

6.1  Wederhoorreactie college Middelburg  
 

Hierna vindt u de integrale tekst van het wederhoor van het Middelburgs college.  
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6.2 Nawoord rekenkamer op wederhoorreactie college Middelburg 
 

Wij danken het college voor de wederhoorreactie. Hieronder gaan we in op de gemaakte 

opmerkingen en geven we aan wat we hiervan vinden en of dit al dan niet verwerkt is in de tekst van 

het rapport.  

 

 Opmerking wederhoor college Reactie Rekenkamer 

 Inhoudelijke opmerkingen 

1. In de derde aanbeveling van uw rapport 

verzoekt u de Walcherse gemeenten 

meer aandacht te geven aan efficiëntie in 

de regie en uitvoering van het 

doelgroepenvervoer. Wij onderschrijven 

het belang van een efficiënte uitvoering 

van het Walcherse doelgroepenvervoer. 

De keuze in 2014 om de regie van het 

doelgroepenvervoer onder te brengen bij 

de GVC, is gemaakt in de veronderstelling 

dat dit zou leiden tot een efficiëntere 

organisatie van het doelgroepenvervoer. 

De GVC heeft een volledig overzicht van 

alle uit te voeren ritten en combineert 

waar mogelijk ritaanvragen. In de praktijk 

is wel gebleken dat het combineren van 

vraagafhankelijk vervoer en route-

gebonden vervoer om vervoerkundige 

redenen lastig is – de doelgroep reist op 

andere tijden en binnen het 

leerlingenvervoer en Wmo-vervoer zit 

verschil in type ingezette voertuigen 

Het is de Rekenkamer bekend dat het uitvoering 

geven aan combinatieritten lastig is, maar het is 

ook bekend dat combinatieritten op de 

Bevelanden wel mogelijk zijn. Het uitvoering 

geven aan combinatieritten en de daarmee 

beoogde kostenbesparing waren redenen om 

aan te sluiten bij de regiecentrale. 

2. De zevende aanbeveling in uw rapport 

luidt: “Geef uitvoering aan de eerder 

gedane toezegging bij aanvang van het 

laten uitvoeren door de GVC om een 

evaluatie te houden van de 

beleidskeuzen en de toen geldende 

De Rekenkamer is niet op de hoogte van een 

evaluatie dienaangaande. Dit is ook niet in de 

interviews naar voren gekomen.  
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argumenten.” In de voorbereiding op de 

nieuwe aanbesteding hebben de 

Walcherse gemeenten in de eerste helft 

van dit jaar de in 2014 gemaakte 

beleidskeuzes, waaronder de keuze voor 

het scheiden van regie en uitvoering, 

geëvalueerd. 

 Technische opmerkingen 

3. Op pagina 11 van uw rapport valt te lezen 

dat het Wmo-vervoer is aangemerkt als 

algemene voorziening en dat er geen 

individuele indicatiestelling plaatsvindt. 

Wmo-vervoer is geen algemene 

voorziening. Aanvragers van de Wmo-

vervoerspas krijgen een individuele 

beschikking. 

Op bladzijde 12 van de Beleidsnota 

Doelgroepenvervoer wordt nadrukkelijk 

vermeld dat het Wmo-vervoer een algemene 

voorziening is en dit wordt binnen de 

organisaties breed gedragen. Binnen de 

organisaties is men niet bekend met het afgeven 

van een individuele beschikking voor de 

vervoersvoorziening Wmo-vervoer.  

4. Op pagina’s 18 en 27 van uw rapport 

wordt onder vraagafhankelijk vervoer het 

Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en het 

Flexnet geschaard. Leerlingenvervoer is 

geen vraagafhankelijk vervoer, maar 

route-gebonden vervoer. In het Wmo-

vervoer en Flexnet wordt gereden op het 

moment dat de klant een rit bestelt; dit 

vervoer is vraagafhankelijk. In het 

leerlingenvervoer worden vaste routes op 

vaste tijden gereden. 

Dit passen we aan in de tekst. 

5. Op pagina 19 van uw rapport heeft u 

vastgesteld dat de paragraaf Verbonden 

Partijen op de begroting van de 

gemeenten Middelburg en Vlissingen een 

onvolledig beeld geeft van het financieel 

belang. De post ‘Eigen Vermogen’ toont 

de reserve op de jaarrekening van de 

GVC, maar deze reserve is alleen bestemd 

voor aandeelhouder A (de GR 

Samenwerking Collectief Vervoer 

Zeeuws-Vlaanderen). U geeft aan dat 

Het bevreemdt de Rekenkamer dat in de 

jaarrekening van de GVC niets wordt vermeld 

over een vordering van GR Samenwerking 

collectief vervoer Zeeuws-Vlaanderen, hetgeen 

niet bijdraagt aan een transparante 

verslaglegging in de jaarrekening van de GVC. 

Dit dient niet los gezien te worden van conclusie 

3 en aanbeveling 5.  



       

 
 

 
  

MEER WETEN OVER DE REKENKAMER KVM?  
KIJK OP WWW.REKENKAMERKVM.NL 
 

39 

 
 

onduidelijk is wanneer de GR deze post 

kan opeisen. De opname in de paragraaf 

verbonden partijen van de genoemde 

posities in relatie tot het Eigen 

Vermogen, Vreemd Vermogen Lang en 

Vreemd Vermogen Kort wordt 

voorgeschreven door de BBV-richtlijn. 

Deze richtlijn gaat uit van balansstanden 

conform de jaarrekening van de GVC, 

zonder daarbij rekening te houden met 

opeisbaarheid en welke partij recht heeft 

op welk aandeel. 

6. In uw rapport merkt u op bladzijde 20 op 

dat in het jaarverslag 2016 van de GVC 

melding wordt gemaakt van een post 

huren en pachten ad € 50.484 en 

verhuiskosten ad € 60.000. U heeft 

geconstateerd dat de post verhuiskosten 

onjuist lijkt te zijn, omdat er in 2016 geen 

verhuiskosten gemaakt zouden zijn. De 

GVC zou aan de bestuursleden een 

andere lezing hebben gegeven over deze 

kosten, namelijk dat dit een post betreft 

om de vennootschapsbelasting te 

drukken. De lezing die ons bekend is, is 

dat de GVC in 2016 voor een bedrag van 

€ 470.000 het pand van Dethon aan de 

Patentweg 10 te Terneuzen kon 

overnemen. Destijds, is afgesproken dat 

de GVC € 60.000 aan Dethon zou betalen 

voor verleende diensten en de complete 

inventaris van het gebouw aan de 

Patentweg 10. Dethon zond de factuur 

voor deze inventaris en verleende 

diensten in december 2016 naar de GVC 

en de GVC voerde de betaling op in het 

jaarverslag van 2016. 

 

Volgens de Rekenkamer is uw uitleg in deze 

paragraaf verre van duidelijk. Er heeft in 2016 

geen verhuizing plaats gevonden. Er is in 2016 

geen pand aangekocht.  

Uit collegestukken heeft de Rekenkamer 

vernomen dat het pand in mei 2017 gekocht zou 

worden voor € 530.000 k.k. Uit de ter hand 

gestelde stukken door de directie van de GVC 

blijkt dat het pand is aangekocht voor € 470.000 

in mei 2017. Uit uw beantwoording blijkt ons 

dat de factuur van de Dethon voor inventaris en 

verleende diensten ad € 60.000 in 2016 reeds 

voldaan is. In de jaarcijfers van 2017 ziet de 

Rekenkamer de post verhuiskosten ad € 21.749. 

De post gebouwen en terreinen is in 2017 op de 

balans opgevoerd voor € 500.236.  

Dit kan wederom niet los gezien worden van 

conclusie 3 en aanbeveling 5.  
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7. Op pagina 21 wordt vermeld dat het 

huidige contract doelgroepenvervoer in 

2018 afloopt. De overeenkomst voor het 

Walcherse doelgroepenvervoer eindigt 

rechtswege op 31 juli 2019 voor het 

leerlingenvervoer en op 31 augustus 

2019 voor het overige 

doelgroepenvervoer en de haltetaxi. 

Het originele contract had een geldigheidsduur 

tot en met 31 augustus 2017 met een mogelijke 

verlenging van 2 maal één jaar. Het door u 

gestelde is juist.  

8. Op pagina 24 van uw rapport staat 

beschreven hoe de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 

van de GVC heeft besloten over te gaan 

tot de aankoop van de huidige vestiging 

van de GVC. In uw rapport wordt 

opgemerkt dat de Walcherse gemeenten 

de enige tegenstemmers bij deze 

aankoop waren. Op 31 januari 2017 heeft 

de gemeente Middelburg ingestemd met 

de aankoop van het pand van de GVC en 

wethouder Albert Vader gemachtigd dit 

mee te delen in de bestuursvergadering. 

Beging 2017 was de mening van de Walcherse 

colleges niet in te stemmen met uitbreiding van 

kantoorruimte van de GVC. Er is beslist door de 

Walcherse gemeenten dit in de 

bestuursvergadering van de GVC van 19 januari 

2017 mede te delen. Het is juist dat op 31 

januari 2017 het Middelburgse college heeft 

ingestemd met de aankoop omdat 

tegenstemmen geen zin meer had. Aldus is de 

aankoop in mei 2017 geschied.  

De Rekenkamer heeft geen kennis genomen van 

goedkeuring van de algemene vergadering van 

aandeelhouders (AVA) voor het verkrijgen van 

het registergoed aan de Patentweg 1 te 

Terneuzen. De Walcherse gemeenten hebben 

zich tot 31 januari hiertegen verzet. Over de 

aankoop is uiteindelijk beslist in de 

bestuursvergadering. Dit behoorde te zijn de 

AVA.  

9. Op pagina 25 geeft u in conclusie zeven 

aan dat het onduidelijk is wie het 

aanspreekpunt is bij de 

klachtafhandeling. In de uitvoering wordt 

expliciet doorverwezen naar de 

vervoercentrale bij klachten. Zo geeft 

Porthos in haar folders voor de Wmo-

vervoerspas aan dat reizigers zich tot de 

GVC kunnen wenden bij klachten en 

wordt het telefoonnummer van de GVC 

vermeld. 

De Rekenkamer herhaalt nogmaals dat 

klachtenafhandeling dient plaats te vinden zoals 

verwoord in conclusie 7 en aanbeveling 6.  
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10. In de vijfde conclusie van uw rapport op 

pagina 25, constateert u dat de gemeente 

niet wordt geïnformeerd over de 

doeltreffende en doelmatige inzet van 

capaciteit door de GVC. Wij ontvangen 

maandelijks managementrapportages 

van de GVC waaruit veel gegevens 

kunnen worden gedestilleerd die een 

beeld schetsen van de doeltreffendheid 

van de inzet, zoals het aantal ritten ‘niet 

combineren’ en vertrek- en 

aankomsttijden van ritten. 

Ten overvloede verwijzen wij u naar de 

Rapportage Leerlingenvervoer van november 

2017, gericht aan uw college met daarin onder 

andere de volgende conclusie, geciteerd: 

…”De facturen moeten anders. Deze facturen 

zijn zelfs na overleg door de beleidsmedewerker 

en de GVC niet goed te controleren. Alle routes 

staan door elkaar heen en een factuur bestaat 

nog steeds uit minimaal 2000 regels. Daarnaast 

kunnen we op deze wijze geen goede financiële 

analyse per school maken waardoor het ook 

onmogelijk is een volledige MARAP te maken. Er 

moet wel goed gekeken worden wat er met de 

overheidsgelden moet gebeuren dus ons advies 

is om de facturen op een geheel andere wijze in 

te richten. Wij hebben dit al met de 

beleidsmedewerker besproken hoe dit te gaan 

doen na de nieuwe aanbesteding”… 

De inhoud spreekt voor zich.   

11. Op pagina 27 van uw rapport concludeert 

u, in respectievelijk conclusies acht en 

tien, dat de GVC geen strategische 

initiatieven ontplooit om het Walcherse 

doelgroepenvervoer effectiever en 

doelmatiger uit te voeren en dat de GVC 

geen proactieve initiatieven op het 

gebied van duurzaamheid ontplooit. Naar 

aanleiding van deze conclusies zouden wij 

u willen meegeven dat het niet 

rechtstreeks tot het werkterrein van de 

GVC behoort om strategische initiatieven 

te ontplooien. 

Er is een verwachtingspatroon gewekt dat 

aansluiten bij een regiecentrale een efficiënt 

georganiseerd doelgroepenvervoer (doelmatig 

en doeltreffend) en kostenbesparing opleveren. 

Ook verwijst de Rekenkamer naar artikel 5 lid 2 

van het Directiestatuut van de GVC. Daarin is 

opgenomen dat de GVC de zorg heeft voor het 

ontwikkelen van beleidsinitiatieven en deze 

voorlegt aan het bestuur, danwel de AVA.  
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6.3 Wederhoorreactie college Vlissingen 
Hierna vindt u de integrale tekst van het wederhoor van het Vlissings college. 
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6.4 Nawoord rekenkamer op wederhoorreactie college Vlissingen 
 

Wij danken het college voor de wederhoorreactie. Hieronder gaan we in op de gemaakte 

opmerkingen en geven we aan wat we hiervan vinden en of dit al dan niet verwerkt is in de tekst van 

het rapport.  

 

 Opmerking wederhoor college Reactie Rekenkamer 

 Technische opmerkingen (uitwerking zienswijze) 

1. 3.5 “Deze planning wordt door de 

vervoerder ingezet, ongeacht de vraag, 

en die inzet wordt in rekening gebracht.”  

Zienswijze  

Deze planning wordt door de vervoerder 

ingezet, ongeacht de vraag naar het 

vraagafhankelijk Wmo-vervoer op de dag 

van uitvoering, en die inzet wordt in 

rekening gebracht. 

Naar aanleiding van deze opmerking zal de tekst 

in het rapport worden aangepast. 

2. 4.3, 3e -"... vraagafhankelijk vervoer 

(Wmo, leerlingenvervoer en Flexnet)...”  

Zienswijze 

Leerlingenvervoer is geen 

vraagafhankelijk vervoer. Dit is route-

gebonden vervoer op vaste tijden. Alleen 

het Wmo-vervoer voor sociale 

doeleinden en het haltetaxivervoer 

(flexnet) is vraagafhankelijk. Dat wil 

zeggen: dit vervoer wordt enkel gereden 

wanneer de reizigers ritten bestellen. 

Is reeds in de tekst aangepast naar aanleiding 

van wederhoorreactie college Middelburg (zie 

opmerking 4 nawoord Middelburg). 

3. 4.3.1,2e alinea “Als lid van het dagelijks 

bestuur van de GVC kan het college 

sturen op naleving van de overeenkomst 

van opdracht, ...”  

Zienswijze  

De Rekenkamer merkt op dat indien er 

gesproken wordt over het dagelijks bestuur van 

de GVC hiermee bedoeld wordt het bestuur 

belast met de dagelijkse leiding. 
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Het college kan geen lid zijn van een 

dagelijks bestuur, een wethouder wel. 

Overigens gaat het hier niet om een 

dagelijks bestuur, maar om ‘het bestuur’. 

Toelichting: een gemeenschappelijke 

regeling heeft een dagelijks bestuur en 

een algemeen bestuur, een besloten 

vennootschap zoals de GVC heeft een 

bestuur. 

4. 4.3.2, 1e regel: “Door de manier waarop 

het doelgroepenvervoer is georganiseerd 

stuurt de GVC de vervoerder aan.”  

Zienswijze  

De GVC bestelt voertuigen en chauffeurs 

bij het vervoerbedrijf, waarna de GVC in 

de dagelijkse uitvoering van het vervoer 

de chauffeurs aanstuurt. 

De Rekenkamer is van mening dat niet alleen de 

chauffeurs door de GVC worden aangestuurd, 

maar ook de inzet van het materiaal (zie ook de 

reactie bij punt 5 hieronder).  

5. 4.3.2 “De Rekenkamer stelt vast dat de 

GVC niet controleert of de vervoerder 

voldoet aan de op hem rustende 

verplichtingen voortvloeiende uit de door 

het college met de vervoerder gesloten 

overeenkomst van opdracht. Het betreft 

hier bijvoorbeeld de inzet van het type 

auto en uitrusting.”  

Zienswijze  

De GVC bepaalt steeds het type in te 

zetten voertuig. Het programma van 

eisen uit het bestek 2015 schrijft voor aan 

welke eisen de (opleiding en instructie 

van de) chauffeurs moet(en) voldoen en 

aan welke eisen de voertuigen moeten 

voldoen. Van een pro actieve controle op 

de uitvoering en de technische staat van 

de voertuigen is (nu nog) geen sprake. Dit 

behoort namelijk niet tot de in 2015 aan 

de GVC opgedragen taken. (Zie verder 

Deze Rekenkamer ziet naar aanleiding van deze 

zienswijze geen reden de tekst hierop aan te 

passen. 
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onze nabeschouwing.) De GVC 

constateert wel dat het vervoerbedrijf 

frequent niet aan het programma van 

eisen voldoet. De GVC en de gemeente 

hebben het vervoerbedrijf hier 

herhaaldelijk op aangesproken, maar 

zonder resultaat omdat de 

vervoersovereenkomst geen 

boetebepalingen kent. 

6. 4.3.3 “De Rekenkamer heeft nog geen 

beschikking over de cijfers van de 

gemeente. Na meerdere toezeggingen is 

de rekenkamer nog steeds in afwachting 

van de cijfers.”  

Zienswijze  

In paragraaf 1.1 deelt de Rekenkamer 

mee dat “Het doelgroepenvervoer voor 

Walcheren (dus inclusief Veere)... een 

financieel belang (heeft) van ca. € 4,2 

miljoen.” 

Het zou overigens aan de helderheid 

bijdragen als gegevens over de gemeente 

Veere consequent uit het rapport worden 

gehouden. 

Deze cijfers worden verwerkt in de tekst. 

7. 4.3.3 “Daarnaast wordt de regiecentrale 

in de paragraaf Verbonden Partijen van 

de gemeenten Vlissingen en Middelburg 

genoemd. De Rekenkamer stelt vast dat 

de daarin vermelde informatie onjuist is. 

Er wordt vermeld dat alle Zeeuwse 

gemeenten aandeelhouder zijn in de 

GVC. Echter, alleen de gemeenten 

Vlissingen, Middelburg en Veere zijn 

aandeelhouder. De andere aandelen zijn, 

naast de Provincie Zeeland en de 

gemeente Goeree-Overflakkee, in 

handen van GR Samenwerking Collectief 

De Rekenkamer gaat er naar aanleiding van 

deze wederhoorreactie vanuit dat de paragraaf 

Verbonden Partijen op dit punt aangepast zal 

worden. 
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Vervoer Zeeuws-Vlaanderen en GR 

Samenwerkingsverband Welzijnszorg 

Oosterschelderegio.” 

5.2, 3. Hoe wordt doelgroepenvervoer 

gefinancierd (verantwoording in de 

jaarrekening)?, 3e alinea: “Daar komt bij 

dat de informatie over de GVC in de 

paragraaf Verbonden Partijen niet 

volledig is. In de paragraaf Verbonden 

Partijen wordt ten onrechte vermeld dat 

alle Zeeuwse gemeenten aandeelhouder 

zijn in de GVC. De GVC wordt bij de drie 

Walcherse gemeenten vermeld in de 

paragraaf verbonden partijen. Bij de 

andere Zeeuwse gemeenten niet, omdat 

de aandelen in handen zijn van 

Gemeenschappelijke Regelingen (GR 

Samenwerking Collectief vervoer Zeeuws-

Vlaanderen en GR 

Samenwerkingsverband Welzijnszorg 

Oosterschelderegio).” 

Zienswijze 

 De omschrijving in de paragraaf 

Verbonden Partijen biedt raadsleden het 

inzicht dat alle Zeeuwse gemeenten 

direct dan wel indirect (= via hun 

gemeenschappelijke regeling) 

participeren in de GVC. Dat de 

gemeenten uit de andere Zeeuwse 

regio’s hun juridische betrokkenheid bij 

de GVC op een andere wijze en hoe 

precies hebben geregeld, vormt voor de 

raadsleden van onze gemeente geen 

onmisbare informatie die zij nodig 

zouden hebben om hun controlerende 

taak naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Overigens zijn wij bereid om de 

aangehaalde passage nader uit te werken 
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met een gedetailleerde beschrijving van 

de eigendomsverhoudingen. 

8. 4.3.3 “Ook stelt de Rekenkamer vast dat 

in de paragraaf Verbonden Partijen van 

de gemeenten Vlissingen en Middelburg 

een niet volledig beeld wordt gegeven 

van het financieel belang. De post 'Eigen 

Vermogen’ behelst de reserve in de 

jaarrekening van de GVC. Deze reserve is 

alleen bestemd voor aandeelhouder A, 

dus de GR Samenwerking Collectief 

Vervoer Zeeuws Vlaanderen. Het is 

onduidelijk wanneer deze GR deze post 

zal/kan opeisen.” 

5.2, 3. Hoe wordt doelgroepenvervoer 

gefinancierd (verantwoording in de 

jaarrekening)?, 4e alinea: “In de 

paragraaf verbonden partijen wordt 

melding gemaakt van een eigen 

vermogen van de GVC van 0,3 miljoen 

euro. Ten onrechte is er niet bij vermeld 

dat de aandeelhouders A (GR 

Samenwerking Collectief vervoer Zeeuws-

Vlaanderen) alleen rechten kunnen doen 

gelden op deze reserve en om 

moverende reden zijn deze rechten nog 

niet uitgevoerd. Uit de financiële cijfers 

blijkt deze claim niet. 

Conclusie 3 De begroting en de 

jaarrekening van de gemeenten bieden 

voor de raad weinig inzicht in de totale 

financiële omvang van het 

doelgroepenvervoer en hoe de 

geldstromen lopen... De informatie over 

GVC voldoen niet aan de Richtlijnen van 

de BBV en de VZG.” 

Zienswijze  

De Rekenkamer gaat er naar aanleiding van 

deze wederhoorreactie vanuit dat de paragraaf 

Verbonden Partijen op dit punt aangepast zal 

worden. De Rekenkamer is van mening dat 

hiermee de financiële belangen binnen de GVC 

voor de raad inzichtelijker worden. 
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Als er één ding is wat de raadsleden van 

onze gemeente moeten weten over de 

financiële relatie tussen onze gemeente 

en de GVC, is dat onze gemeente op geen 

enkele wijze mede-aansprakelijk gesteld 

kan worden voor een eventueel tekort of 

verlies. Dit staat dan ook uitdrukkelijk 

vermeld in de paragraaf Verbonden 

Partijen: “Geen risico’s uit hoofde van 

aandeelhouderschap anders dan normale 

risico’s”. ‘Normale risico’s’ zijn 

bijvoorbeeld toename van 

personeelsuitgaven wanneer uitbreiding 

van de formatie noodzakelijk is, 

investeringen in ICT of een hogere BTW. 

De conclusie dat de 

informatievoorziening in de paragraaf 

Verbonden Partijen niet voldoet aan het 

BBV en de VZG-richtlijn, delen wij daarom 

niet. 

Verder suggereert de Rekenkamer dat GR 

Samenwerkingsverband Collectief 

vervoer Zeeuws-Vlaanderen overweegt 

om de in de jaarrekening van de GVC 

vermelde reserve aan de GVC te 

onttrekken. Feit is echter dat het bestuur 

van de GVC al jaren geleden de afspraak 

heeft gemaakt dat aandeelhouder A - als 

deze al (een deel van) de reserve aan de 

GVC zou willen onttrekken - dit altijd 

eerst in het bestuur en in de Algemene 

vergadering van Aandeelhouders van de 

GVC aan de orde moet stellen. 

Wij zullen de zojuist geciteerde passage 

aanvullen met de opmerking dat enkel 

aandeelhouder A aanspraak kan maken 

op de reserve, maar dat aandeelhouder A 

dit in dat geval eerst in het bestuur en in 

de Algemene vergadering van 
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Aandeelhouders van de GVC aan de orde 

zal stellen. 

9. 4.3.4 “In het jaarverslag 2016 van de GVC 

wordt melding gemaakt van de post 

huren en pachten ad € 50.484 alsmede 

verhuiskosten ad € 60.000. De post 

verhuiskosten lijkt onjuist. Deze post is 

volgens de directie van GVC een post om 

de vennootschapsbelasting te drukken, er 

zijn in 2016 geen verhuiskosten gemaakt. 

Hiermee is de uitleg van de directie aan 

de bestuursleden van de GVC een andere 

dan vermeld aan de Rekenkamer.” 

5.2, 3. Hoe wordt doelgroepenvervoer 

gefinancierd (verantwoording in de 

jaarrekening)?, 5e alinea: "Zoals eerder 

vermeld worden de jaarcijfers van de GVC 

door een medewerker van de Dethon 

onder verantwoordelijkheid van de 

directie opgesteld. In artikel 13.2 van het 

directiestatuut van de GVC wordt 

uitdrukkelijk vermeld dat de directie de 

cijfers verstrekt aan de accountant die 

belast is met het opmaken van de 

jaarcijfers. In dit licht ziet de Rekenkamer 

ook de oneigenlijke post verhuiskosten 

van 60.000 euro in 2016. Aan het bestuur 

is een andere uitleg over deze post 

gegeven  dan aan de Rekenkamer. 

In 2017 heeft de GVC een pand gekocht 

van de Dethon omdat de toenmalige 

ruimte te krap was. Walcheren was de 

mening toegedaan dat een investering in 

bedrijfsruimte eerst onderzocht diende te 

worden. Dit verzoek is niet ingewilligd en 

met de Walcherse gemeenten als enige 

tegenstemmers is er in een Algemene 

vergadering van Aandeelhouders (AVA) 

In aanvulling op punt 6  nawoord gemeente 

Middelburg constateert de Rekenkamer dat op 

17 januari 2017 het college van Vlissingen 

besluit niet in te stemmen met de aankoop van 

het pand Patentweg nr. 10. Eén van de redenen 

hiervoor was dat er geen taxatierapport 

voorhanden was, alternatieven voor de 

huisvesting niet waren onderzocht en er niet 

gekeken was naar beschikbare ruimte bij andere 

aandeelhouders. Wethouder Vader is door het 

college van Vlissingen gemachtigd dit besluit 

binnen de bestuursvergadering van de GVC van 

19 januari 2017 mede te delen. 

Het bevreemdt de Rekenkamer dat er reeds in 

december 2016 60.000 euro aan Dethon betaald 

is voor door Dethon verleende diensten 

aangaande de verhuizing naar Patentweg 10. 

 



       

 
 

 
  

MEER WETEN OVER DE REKENKAMER KVM?  
KIJK OP WWW.REKENKAMERKVM.NL 
 

63 

 
 

beslist om toch tot aankoop over te gaan. 

Deze aankoop is tot stand gekomen met 

een hypotheek verstrekt door Dethon. In 

de balans over 2017 is de hypothecaire 

lening niet terug te vinden. Wellicht dat 

deze is geboekt onder andere posten. De 

vraag is of de balans - en daarmee 

wellicht ook de boekhouding - een 

getrouw beeld geeft van de 

werkelijkheid. De inschakeling van een 

accountant kan dit soort 

onduidelijkheden voorkomen. 

Conclusie 3 De jaarcijfers van de GVC 

worden op niet rechtmatige wijze (niet 

door de accountant, cfm. Directiestatuut 

art. 13.2) opgemaakt. 

Conclusie 4 De Rekenkamer vindt het 

risicovol en daarmee onwenselijk dat de 

GVC een pand koopt van Dethon, er door 

Dethon een hypotheek verstrekt wordt 

en de jaarcijfers door de medewerker van 

de Dethon worden opgemaakt.’’  

Zienswijze 

 Artikel 13, lid 2, van het directiestatuut 

bepaalt ‘dat de directie alle inlichtingen 

en bescheiden verstrekt aan de 

accountant die met de controle op de 

jaarrekening is belast’. Er staat dus niet 

'dat de accountant de jaarrekening 

opmaakt’. Accountants controleren 

jaarrekeningen die onder 

verantwoordelijkheid van de directie zijn 

opgemaakt. Door welke persoon of 

personen de jaarrekening in opdracht van 

de directie is opgesteld, is niet relevant. 

Het bestuur van de GVC heeft jaren 

geleden besloten om de jaarrekening niet 

aan een accountant voor controle aan te 
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bieden. Voor een vennootschap als de 

GVC is een dergelijke controle namelijk 

niet wettelijk verplicht. Titel 9 van Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek bepaalt onder 

meer dat controle van de jaarrekening 

door een accountant verplicht is wanneer 

de rechtspersoon aan minimaal twee van 

de volgende drie kengetallen voor twee 

opeenvolgende jaren voldoet: - omzet 

EUR 8,8 miljoen - balanstotaal EUR 4,4 

miljoen - werknemers 50. De GVC voldoet 

aan geen van deze kengetallen. 

De GVC was oorspronkelijk gehuisvest in 

een gebouw van Dethon aan de 

Haarmanweg 33 in Terneuzen. De GVC 

had in de beginjaren 15 mensen in dienst. 

Omdat de GVC in de daaropvolgende 

jaren voor steeds meer gemeentelijke 

regio’s de regie over doelgroepenvervoer 

op zich nam, was een gestage uitbreiding 

van de personeelsformatie nodig. Op het 

laatst moest het gebouw aan de 

Haarmanweg plaats bieden aan 32 

mensen. De situatie voldeed niet meer 

aan de eisen die de Arbowet stelt. Vanaf 

2016 heeft de directie een aantal 

alternatieven onderzocht: het gebouw 

aan de Haarmanweg verbouwen, 

nieuwbouw of een bestaand gebouw 

huren of kopen. Verbouwen met het doel 

om het voltallig personeel op een 

verantwoorde wijze in het vorig gebouw 

te kunnen huisvesten, bleek onmogelijk. 

Nieuwbouw bleek duur uit te pakken. Een 

van de weinige bestaande gebouwen die 

als nieuwe huisvesting in aanmerking 

kwam, was het gebouw van Dethon aan 

de Patentweg 10 in Terneuzen. Het 

bestuur en de Algemene vergadering van 

aandeelhouders hebben in het tweede en 
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derde kwartaal van 2016 alle opties 

besproken. Het pand Patentweg 10 

beschikte over een telefooncentrale, 

airconditioning, inbraakalarm, 

brandmeldinstallatie en een compleet 

glasvezelnetwerk. Vooral dit laatste had 

voor de GVC grote waarde. De WOZ-

waarde van het gebouw met 2675 m2 

eigen grond bedroeg € 614.000. De GVC 

kon het van Dethon overnemen voor een 

bedrag van € 470.000. De GVC sloot 

daarvoor een hypotheek af met Dethon. 

De GVC heeft inmiddels op de 

oorspronkelijke hypotheek van € 470.000 

een bedrag van € 187.500 afgelost; er 

resteert dus nog een hypotheek van € 

282.500. De GVC vergoedt Dethon over 

deze hypotheek een rente van 2%. (De 

banken vroegen op dat moment een 

rente van 4,5%.) De GVC willen het 

resterend bedrag in vijfjaar aflossen door 

middel van een flexibel aflossingsschema, 

afhankelijk van de liquiditeit van de GVC. 

De hypotheek is in de begroting en 

jaarrekening opgenomen in de post 

“crediteuren". Dit is niet inzichtelijk. Met 

ingang van 2018 zal de hypotheek op de 

balans worden geplaatst. Ook de 

aflossingen zullen voortaan op een 

inzichtelijke wijze worden gepresenteerd. 

Door de aankoop van dit gebouw 

vervielen de huurkosten van het vorige 

gebouw. Hiervoor in de plaats kwamen 

de exploitatiekosten van het nieuwe 

gebouw. Ook zijn er nu inkomsten uit de 

verhuur van het tot dit gebouw behorend 

magazijn. De exploitatiekosten van het 

huidig gebouw liggen € 25.000 per jaar 

hoger dan voorheen. Voor de gemeenten 

Middelburg en Vlissingen betekent dit dat 
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zij elk ongeveer € 2.000 per jaar meer 

moeten betalen. 

Naast de genoemde aankoopprijs van het 

gebouw heeft de GVC € 60.000 aan 

Dethon betaald voor door Dethon 

verleende diensten plus de complete 

inventaris van het gebouw Patentweg 10. 

Tot de inventaris behoorde behalve de al 

genoemde infrastructuur, ook bureaus en 

computerapparatuur. De diensten 

omvatten advisering over het verhuizen 

en inrichten van het gebouw, het tijdens 

de verhuizingen in de lucht houden van 

de centrale en de fasegewijze 

verhuizingen. De door Dethon verleende 

diensten strekten zich uit over de periode 

van september 2016 tot en met mei 

2017, toen de verhuizing was 

gerealiseerd. Tussen Dethon en GVC is in 

september 2016 afgesproken dat de GVC 

voor alle te verlenen diensten en de 

inventaris een bedrag van € 60.000 zou 

betalen en dat dit bedrag halverwege 

deze periode zou worden voldaan. 

Dethon zond de factuur in december 

2016 aan de GVC. De GVC bracht de 

betaling dus ten laste van 2016. 

10. 4.3.4 “De huidige registratie van de GVC 

in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel is dezelfde als ten tijde van 

de aankoop van Taxi Zeeuws-Vlaanderen 

in 2009. De GVC is ingeschreven met als 

doel taxivervoer (SBI-code 4932) en 

informatieverstrekking op het gebied van 

toerisme en reserveringsbureau (SBI-

code 7990).”  

Zienswijze  

Het proces van het doorvoeren van 

Deze opmerking wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 
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wijzigingen in de registratie in het 

handelsregister is in gang gezet. 

11. 4.3.5, 3e - “De GVC stuurt de credit nota 

naar de gemeente." 

 Zienswijze  

De GVC stuurt de nota naar de gemeente. 

Deze opmerking wordt in de tekst aangepast. 

12. 4.5, 2® alinea: “De beleidskeuzes en de 

argumenten voor toetreding bij de GVC 

zijn (tussentijds) niet geëvalueerd. Het 

college is voornemens een 

beleidsevaluatie uit te voeren alvorens 

een nieuwe aanbesteding voor een 

contract met de vervoerder plaats vindt. 

Het huidige contract loopt in 2018 af. Dit 

voornemen is ook terug te lezen in de 

programmabegroting.” 

Zienswijze  

Het huidig contract loopt op 1 augustus 

2019 (leerlingenvervoer), respectievelijk 

op 1 september 2019 (overig vervoer) af. 

De Walcherse gemeenten hebben in het 

tweede kwartaal van 2018 de regie en de 

uitvoering van het doelgroepenvervoer 

geëvalueerd. Samengevat levert de 

evaluatie de volgende conclusies en 

aanbevelingen op:  

- De regie van de uitvoering van het 

doelgroepenvervoer opnieuw aan de GVC 

opdragen; 

 - Tevens contractbeheer inclusief de 

daarvoor benodigde doorzettingsmacht 

aan de GVC opdragen;  

- In combinatie met de voorgaande keuze 

boetebepalingen in het bestek opnemen; 

 - De in het bestek op te nemen, op de 

De Rekenkamer is niet op de hoogte van een 

evaluatie dienaangaande. Dit is ook niet in de 

interviews naar voren gekomen. 
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kwaliteit en de betrouwbaarheid van het 

vervoer gerichte voorwaarden in sterke 

mate uitbreiden en aanscherpen. 

13. 5.2, 4. Hoe wordt de gemeenteraad 

geïnformeerd (over klanttevredenheid, 

uitvoering en klachten)?, 4.2 Uitvoering: 

“Wat betreft de uitvoering valt de 

Rekenkamer het volgende op: De 

planning wordt ruim van te voren 

opgesteld, op basis van historische 

gegevens en ervaring. Deze planning 

wordt door de vervoerder ingezet, 

ongeacht de vraag, en die inzet wordt in 

rekening gebracht. Er zijn altijd 

voertuigen beschikbaar, het aanbod is 

dagelijks groter dan de vraag. Extra inzet 

(huur) is zelden nodig, zo is gebleken. De 

ruime planning sluit aan bij de 

doelstelling “de klant op tijd vervoeren", 

maar staat haaks op het argument dat de 

regiecentrale leidt tot een efficiëntere 

exploitatie van het doelgroepenvervoer. 

Conclusie 5 De gemeente wordt niet 

geïnformeerd over de doeltreffende en 

doelmatige inzet van capaciteit, terwijl dit 

wel een van de argumenten voor de 

aansluiting bij de GVC was. 

Conclusie 6 De Rekenkamer stelt vast dat 

een (financiële) prikkel in het systeem 

voor een efficiëntere exploitatie 

ontbreekt.”  

Zienswijze  

De planning waar de Rekenkamer op 

doelt, is de planning van het 

vraagafhankelijk vervoer. Omdat de GVC 

bij het vraagafhankelijk vervoer - in 

tegenstelling tot het route-gebonden 

De Rekenkamer hoopt dat naar aanleiding van 

deze wederhoorreactie er (middels de 

rapportgenerator) uitvoering gegeven kan 

worden aan aanbeveling 1 en 3. 
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vervoer - niet van tevoren kan weten 

hoeveel mensen wanneer van waar naar 

waar vervoerd willen worden, moet de 

GVC bij het vooraf reserveren van 

voertuigen en chauffeurs afgaan op de 

eerdere ervaringen met de vraag naar dit 

vervoer. Reserveren van voertuigen en 

chauffeurs binnen de bandbreedte van 

de vooraanmeldtijd van 90 minuten die 

voor de reizigers van toepassing is, is nu 

eenmaal onmogelijk. Het per dag 

inroosteren van chauffeurs - en dat 

gedurende zeven dagen per week van 

8.00 tot 23.00 (24.00) uur - vraagt om 

een structurele, doorlopende planning. 

Ook de krapte op de arbeidsmarkt laat 

geen ‘ad hoe’ planning toe. Dit zou tot 

gevolg hebben dat de vervoerder op 

drukkere dagen te weinig chauffeurs kan 

leveren. Verder moet de GVC rekening 

houden met het feit dat niet alle 

chauffeurs de weg weten, 

navigatieapparatuur in de voertuigen 

ontbreekt en de uitval van voertuigen 

door technische mankementen groot is. 

Ook ondervindt de GVC de gevolgen van 

het indiceren. Het Wmo-vervoer is 

opgezet als collectief vervoer. 

Onderstaande tabel illustreert dat het 

Wmo-vervoer steeds meer individueel 

vervoer wordt. De GVC heeft tijdig 

gewaarschuwd voor de gevolgen van het 

indiceren van deze uitzonderingen. Dit 

betekent dat de GVC voor een zelfde 

totaal aantal te vervoeren personen 

steeds meer voertuigen en chauffeurs 

moet reserveren. Ook mag duidelijk zijn 

dat het geven van financiële prikkels (en 

hoe dan?) aan de GVC hiervoor geen 

oplossing kan bieden. 
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Over de informatievoorziening merken 

wij op dat het mogelijk blijkt om door het 

gebruik van een aanvullende applicatie 

(rapportgenerator) rapportages te 

vervaardigen op basis van de maandelijks 

door de GVC verstrekte bestanden. Dit 

gaan we met ingang van 2019 invoeren. 

14. 4.5, 3e alinea: “In 2017 zijn PM klachten 

van gebruikers ontvangen.”  

Zienswijze 

 De GVC ontving vanaf 1 januari 2017 tot 

en met 31 december 2017 91 meldingen 

van gebruikers. De meeste meldingen 

betroffen klachten over de uitvoering van 

het doelgroepenvervoer. De GVC 

behandelt alle meldingen met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid en handelt deze 

na contact met de klant af. 

De ‘PM klachten’ is in de definitieve tekst van 

het rapport reeds aangepast op basis van door  

gemeente Vlissingen aangeleverde cijfers. 

15. 5.2, 4. Hoe wordt de gemeenteraad 

geïnformeerd (over klanttevredenheid, 

uitvoering en klachten)?, 4.3 Klachten: 

“Conclusie 7 De Rekenkamer constateert 

dat het onduidelijk is wie het 

aanspreekpunt is voor de 

klachtbehandeling en of de klagers 

voldoende worden gehoord. Ook 

ontbreekt het aan een 

gebruiksvriendelijke en voor de 

gebruikers gepubliceerde richtlijn.”  

Zienswijze 

 Porthos meldt op haar website: 

“Klachten: als u niet tevreden bent, kunt 

u dit melden bij de Gemeentelijke 

Vervoercentrale via 088 - 235 80 0. U 

kunt dan samen proberen om tot een 

oplossing te komen. Als dat niet lukt en u 

De Rekenkamer ziet naar aanleiding van deze 

wederhoorreactie geen aanleiding om conclusie 

7 en aanbeveling 6 aan te passen. 
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wilt een klacht indienen, dan kunt u dit 

doen via Porthos.” 

16. 5.2, 6. Is er ruimte voor vernieuwing 

binnen het doelgroepenvervoer 

(toekomstbestendigheid)? “Op basis van 

de onderzoeken die in de 

beleidsvoorbereidende fase zijn 

uitgevoerd en de inhoud van de 

aanbesteding concludeert de 

Rekenkamer dat er mogelijkheden zijn 

voor vernieuwing. Bijvoorbeeld als het 

gaat over het uitvoeren van 

combinatieritten, het meer 

samensmelten van doelgroepenvervoer 

met het openbaar vervoer en de inzet 

van duurzaam vervoer. Tegelijkertijd stelt 

de Rekenkamer vast dat hier niet op 

wordt gestuurd.”  

Zienswijze  

De GVC combineert waar mogelijk - Het 

vervoer van leerlingen binnen de 

randvoorwaarden van plaatsen van 

ophalen, de te rijden afstand, plaats(en) 

van bestemming, reistijd en de 

‘combineerbaarheid’ van de te vervoeren 

leerlingen: - Twee of meer ritaanvragen 

van Wmo-vervoer; - Een ritaanvraag voor 

de haltetaxi met Wmo-vervoer; - 

Heenritten en terugritten tussen de 

Zeeuwse regio’s. Het combineren van 

vraagafhankelijk vervoer en 

routegebonden vervoer zoals 

leerlingenvervoer is om vervoerkundige 

reden nimmer haalbaar. 

Wat betreft het ‘meer samensmelten van 

doelgroepenvervoer met het openbaar 

vervoer’ merken wij op dat: - tot nu toe 

blijkt dat weinig haltetaxiritten te 

Het is de Rekenkamer bekend dat het uitvoering 

geven aan combinatieritten lastig is, maar het is 

ook bekend dat combinatieritten op de 

Bevelanden wel mogelijk zijn. Het uitvoering 

geven aan combinatieritten en de daarmee 

beoogde kostenbesparing waren redenen om 

aan te sluiten bij de regiecentrale. 
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combineren zijn met het Wmo-vervoer 

wegens te grote afwijkingen naar plaats 

en tijd; - de gemeenten voor eventuele 

toekomstige kansen afhankelijk zijn van 

de Provincie Zeeland als 

verantwoordelijke overheid voor 

openbaar vervoer. 

17. 5.2, 6. Is er ruimte voor vernieuwing 

binnen het doelgroepenvervoer 

(toekomstbestendigheid)? “Een van de 

beleidskeuzen voor het 

doelgroepenvervoer is duurzaamheid. In 

het Plan van Aanpak van de vervoerder 

worden de 

duurzaamheidsuitgangspunten van het 

vervoersbedrijf toegelicht. De vervoerder 

geeft aan dat de mogelijkheden bestaan 

om elektrische voertuigen in te zetten als 

de regiecentrale daar naar vraagt. 

Conclusie 8 De Rekenkamer heeft geen 

pro-actieve initiatieven aangaande de 

inzet van duurzaam vervoer 

waargenomen. De vervoerder en de GVC 

voeren nog geen beleid om de 

duurzaamheid actief te betrekken bij de 

dagelijkse uitvoering.” 

Zienswijze  

Het is geen taak en verantwoordelijkheid 

van de GVC om beleid rond 

duurzaamheid te voeren. De vervoerder 

heeft hetgeen hij in antwoord op het 

gunningcriterium ‘duurzaamheid’ in zijn 

offerte heeft aangeboden en 

gegarandeerd, niet waargemaakt. 

 

De Rekenkamer adviseert nogmaals om bij de 

nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer 

serieus te kijken naar het Bestuursakkoord Zero 

Emissie Doelgroepenvervoer (mei 2018). 

Reeds 32 Nederlandse gemeenten hebben met 

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

in dit Bestuursakkoord afgesproken dat het 

doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig zero 

emissie zal zijn. Dit bestuursakkoord is mede- 

ondertekend door o.a. VNG en diverse 

vervoersbedrijven. 

In het convenant is ook vastgelegd dat alle 

partijen gaan samenwerken op het gebied van 

kennisontwikkeling en het benutten van 

schaalvoordelen, en het aanhaken van de 

vervoerssector op alle ontwikkelingen. 

Alle punten genoemd in de zienswijze staan 

haaks op dit bestuursakkoord. 

 

18. 5.2, 6. Is er ruimte voor vernieuwing 

binnen het doelgroepenvervoer 

Zie onze reactie bij het voorgaande punt. 
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(toekomstbestendigheid)? “Conclusie 9 

De rekenkamer heeft wel vernomen dat 

bij de nieuwe aanbestedingsprocedure 

die eind 2018/begin 2019 er serieus 

gekeken wordt naar het bestuursakkoord 

Zero Emissie Doelgroepenvervoer van het 

ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat (opgesteld in mei 2018).” 

Zienswijze  

Wij hebben er vanaf gezien om de 

inschrijvende vervoerbedrijven te 

verplichten om elektrisch aangedreven 

voertuigen in te zetten dan wel op gas 

rijdende voertuigen. Aan de inzet van 

elektrisch aangedreven voertuigen kleven 

de volgende nadelen: - Tijdverlies 

opladen, dit heeft gevolgen voor de 

planning door de GVC, waaronder - meer 

voertuigen nodig voor het 

vraagafhankelijk vervoer, - dus meer inzet 

(= gereserveerde uren voertuig met 

chauffeur) te vergoeden. - Duurdere 

voertuigen. Om een idee te geven van de 

prijsverschillen: een busje van 3 jaar oud 

kost € 25.000, een nieuw busje € 50.000 

en een elektrisch aangedreven busje € 

80.000. Door de afschaffing BPM 

(Belasting op Personenauto’s en 

Motorfietsen) is het aanschaffen van 

nieuwe voertuigen extra duur geworden. 

- De eerste elektrisch aangedreven 8-

persoonsbussen vertonen nog 

kinderziektes: alternatieven zijn er nog 

helemaal niet. De actieradius bedraagt 

slechts 100 km en de instap is te hoog. - 

Een elektrisch aangedreven rolstoelbus is 

nog niet op de markt. - Oplaadpalen 

kosten € 1.500 per stuk; voor 

leerlingenvervoer bij elke chauffeur een 
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oplaadpaal voor de deur? - De productie 

en de afbraak van versleten accu’s is zeer 

milieubelastend. - Voor het mogen 

besturen van een elektrisch aangedreven 

taxibusje gelden dezelfde wettelijke eisen 

als voor het besturen van een 

vrachtwagen (bezit van een ‘groot 

rijbewijs’), dit als gevolg van het grote 

gewicht van de voor elektrisch rijden 

benodigde accu’s. 

Het rijden op gas biedt geen alternatief 

omdat fabrikanten hiervoor nog 

nauwelijks taxibusjes aanbieden sinds het 

rijden op gas als gevolg van fiscale 

maatregelen duurder is dan rijden op 

diesel. Om dezelfde reden is er in deze 

regio nog maar één tankstation waar gas 

te verkrijgen is. 

19. 5.2, 6. Is er ruimte voor vernieuwing 

binnen het doelgroepenvervoer 

(toekomstbestendigheid)? “De 

Rekenkamer heeft vernomen dat de 

regiecentrale de operationele regie op 

het gebied van de ritaanname, de 

ritplanning, klachtafhandeling en 

facturatie uitvoert. In het onderzoek is 

niet gebleken dat de regiecentrale een 

strategische regiefunctie uitoefent. Er 

worden bijvoorbeeld voor Walcheren 

geen combinaties gemaakt binnen het 

vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer, 

leerlingenvervoer en Halte-taxi). 

Gebruikers krijgen geen breed 

vervoersadvies. 

Conclusie 10 De GVC voert de regie uit 

voor de ritplanning maar ontplooit geen 

enkele strategische initiatieven om het 

doelgroepenvervoer op Walcheren 

De Rekenkamer is zich bewust van het feit dat in 

de beleidsnota “Doelgroepenvervoer op 

Walcheren” de GVC als een uitvoerende 

organisatie wordt gezien, belast met de 

operationele regie van het doelgroepenvervoer. 

Daarnaast is één van de doelstellingen van de 

regiecentrale het efficiënter uitvoeren van 

(toekomstbestendig) doelgroepenvervoer.  

Om deze doelstelling waar te kunnen maken zijn 

naar mening van de Rekenkamer strategische 

initiatieven nodig. Aangezien de GVC als enige 

partij beschikt over het volledige overzicht van 

de data aangaande het doelgroepenvervoer, 

lijkt de GVC op dit moment de enige partij die 

strategische initiatieven zou kunnen ontplooien. 
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effectiever en doelmatiger uit te voeren. 

Er is geen enkele controle op het gebruik 

van het vervoer en de gemeente ook niet 

geëquipeerd is om dit uit te voeren.” 

Zienswijze  

De GVC is niet verantwoordelijk voor het 

voeren van een strategische regie. 

Leerlingenvervoer is geen 

vraagafhankelijk vervoer. De GVC 

combineert waar mogelijk:  

- Het vervoer van leerlingen binnen de 

randvoorwaarden van plaatsen van 

ophalen, de te rijden afstand, plaats(en) 

van bestemming, reistijd en de 

‘combineerbaarheid’ van de te vervoeren 

leerlingen;  

- Twee of meer ritaanvragen van Wmo-

vervoer; - Een ritaanvraag voor de 

haltetaxi met Wmo-vervoer;  

- Heenritten en terugritten tussen de 

Zeeuwse regio’s. 

 Het combineren van vraagafhankelijk 

vervoer en routegebonden vervoer zoals 

leerlingenvervoer is om vervoerkundige 

reden nimmer haalbaar. Het betreft hier 

steeds operationele regievoering. De GVC 

adviseert reizigers over de haltetaxi en 

het openbaar vervoer waarop de 

haltetaxi aansluit. Verder adviseert de 

GVC Wmo-reizigers over het gebruik van 

Valys en de trein voor lange-

afstandsreizen. 

Enkel de GVC heeft een direct zicht op 

wie wanneer van waar naar waar van het 

doelgroepenvervoer gebruik heeft 

gemaakt. (Het vervoerbedrijf heeft dat 
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alleen voor het routevervoer (= 

leerlingenvervoer en Jeugdwet- vervoer). 

Voor onze informatievoorziening willen 

wij echter enkel van de GVC afhankelijk 

zijn. Dit was ook een van onze 

overwegingen om in 2014 te kiezen voor 

aansluiten bij de GVC. De GVC legt deze 

gegevens steeds vast in haar 

geautomatiseerd systeem. Deze gegevens 

vormen de grondslag voor de door de 

GVC op te stellen facturen van het 

routevervoer. De facturatie van het 

vraagafhankelijk vervoer berust op de 

dagelijks gereserveerde aantallen uren 

voertuigen (van een bepaald type) met 

chauffeur en daarnaast eventueel op de 

aantallen uren “bijhuur” in die maand. 

Het feit dat de GVC als enige een volledig 

overzicht heeft over alle uitgevoerde 

ritten, betekent ook dat controle van de 

uitgaven op afstand vanuit de gemeente - 

dus op basis van de bij de gemeente 

beschikbare gegevens - niet mogelijk is 

omdat de gemeente niet kan vaststellen 

of alle vervoersgerechtigden ook steeds 

daadwerkelijk van A naar B zijn vervoerd. 

Voor een accountant is dat natuurlijk niet 

anders. De oplossing voor dit laatste is 

accountantscontrole bij de bron, dat wil 

zeggen: bij de GVC ‘in huis’. Daarom 

hebben wij dit onderwerp in 2017 op de 

‘Walcherse agenda’ gezet. Inmiddels 

heeft accountant EY de uitgaven voor het 

doelgroepenvervoer over 2017 bij de GVC 

in huis gecontroleerd. De opdracht aan EY 

was om de werking van het 

geautomatiseerd systeem te beoordelen, 

de administratieve organisatie, het 

consequent en correct toepassen van de 

administratieve procedures en een 
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consequent en juist gebruik van het 

geautomatiseerd systeem. Zo ontstaat 

een gesloten systeem van controle en 

verantwoording. EY laat in haar rapport 

van bevindingen zien dat de GVC op een 

correcte wijze uitvoering geeft aan de 

registratie en de facturatie. De positieve 

uitkomst van deze beoordeling geeft een 

garantie voor de rechtmatigheid van de 

door de GVC opgestelde facturen. De 

accountant van de gemeente neemt dit 

oordeel bij de controle van de 

gemeentelijke jaarrekening over. 

20. 5.2, 6. Is er ruimte voor vernieuwing 

binnen het doelgroepenvervoer 

(toekomstbestendigheid)? “De 

maandelijkse factuur van de GVC aan de 

gemeente is zeer gedetailleerd. De 

facturen bevatten zoveel gegevens dat er 

geen informatie over doelmatig gebruik 

uit gedistilleerd kan worden. Dit heeft als 

gevolg dat het lastig is een compleet 

beeld te krijgen over de samenhang 

tussen de afgegeven vervoerspassen en 

indicaties en het gebruik en de inzet van 

voertuigen. Ook is het niet mogelijk 

trends en ontwikkelingen waar te nemen. 

Conclusie 11 Door het ontbreken van 

goede informatie kunnen er geen 

toekomstperspectief of prognoses 

gemaakt worden.” 

Zienswijze  

De gemeenten hebben het voornemen 

om een aanvullende applicatie 

(rapportgenerator) in te zetten om veel 

meer gegevens uit de maandelijks door 

de GVC aangeboden bestanden te 

De Rekenkamer benadrukt hierbij nogmaals het 

belang van een goede informatievoorziening 

omtrent het doelgroepenvervoer richting de 

gemeente, en ziet de rapportgenerator als een 

mogelijk instrument hiervoor. 
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kunnen distilleren. 

 Samenvatting Zienswijze 

1. De gemeenschappelijke regelingen van 

de gemeenten in de Oosterschelderegio 

en Zeeuws-Vlaanderen hadden en 

hebben elk een bestuurder afgevaardigd 

naar het bestuur van de GVC. Vanaf 

najaar 2015 tot 2018 waren ook de 

Walcherse gemeenten vertegenwoordigd 

in het bestuur van de GVC door 

wethouder Vader. Wethouder Vader kon 

echter in het bestuur van de GVC geen 

besluiten nemen namens de beide 

andere Walcherse gemeenten. Daarvoor 

moest hij steeds terug naar de colleges 

van burgemeester en wethouders van 

Middelburg en Veere. Dit hield de 

besluitvorming in het bestuur van de GVC 

steeds op. Omdat alle betrokkenen het er 

over eens waren dat deze werkwijze niet 

voldeed, besloot wethouder Vader eind 

vorig jaar om zich uit het bestuur van de 

GVC terug te trekken. Nu beveelt de 

Rekenkamer aan om hiervoor een 

bestuurlijke oplossing te treffen. De enige 

bestuurlijke oplossing hiervoor is dat ook 

de Walcherse gemeenten een 

gemeenschappelijke regeling oprichten. 

Het is de vraag of hiervoor bij de drie 

gemeenteraden voldoende draagvlak 

bestaat. 

Daarom kiezen we (vooralsnog) voor een 

oplossing via de lijn van 

contractmanagement. Het is ons 

voornemen om de GVC met ingang van 

de nieuwe overeenkomst ook het 

dagelijks contractbeheer van de 

uitvoering van het doelgroepenvervoer te 

Eén van de overwegingen om aan te sluiten bij 

de GVC was dat er direct vanuit de 

opdrachtgevers (gemeenten) bestuurd zou 

kunnen worden. Vertegenwoordiging in het 

bestuur van de GVC is hiervoor noodzakelijk, en 

wordt ons inziens niet ingevuld door middel van 

contractmanagement.  
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laten verzorgen. De GVC zal het 

contractbeheer onder 

eindverantwoordelijkheid van de 

Walcherse gemeenten uitvoeren. Daar 

hoort bij dat de Walcherse gemeenten 

met regelmaat contractmanagement- 

overleg met de GVC voeren. Doel van 

deze aanpak is om een constante en 

goede kwaliteit van de uitvoering van het 

doelgroepenvervoer te bereiken. Een 

nauwe samenwerking met de GVC kan 

daarnaast bijdragen aan het 

optimaliseren van de kansen die de 

scheiding van regie (planning) en 

uitvoering biedt. 

2. De Walcherse gemeenten hebben ervan 

afgezien om van inschrijvende 

vervoerbedrijven te eisen dat zij 

elektrisch aangedreven voertuigen en/of 

op gas rijdende voertuigen inzetten. Dat 

zou tal van nadelen en problemen 

oproepen die de kosten van het vervoer 

in aanmerkelijke mate opdrijven, zoals 

het moeten inzetten van meer voertuigen 

en chauffeurs om het tijdverlies van het 

opladen te compenseren, de 

aanmerkelijk hogere aanschafprijs van de 

voertuigen, enzovoort (zie verder onze 

reactie op par. 5.2, punt 6, en conclusie 

9). . 

We hebben er daarom voor gekozen om 

als minimumeis te stellen dat er met 

ingang van de nieuwe overeenkomst 

uitsluitend euro 6-voertuigen ingezet 

mogen worden. Daarnaast stelt het 

gunningcriterium “toegevoegde 

(maatschappelijke) waarde” inschrijvers 

in de gelegenheid om een extra 

inspanning te leveren ten gunste van 

Zie onze reactie bij punt 17 en 18 van de 

technische opmerkingen (uitwerkingen 

zienswijze), aangaande het Bestuursakkoord 

Zero Emissie Doelgroepenvervoer. 
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duurzaamheid. 

3. De GVC stuurt de dagelijkse uitvoering 

van het doelgroepenvervoer en de 

haltetaxi aan. (De GVC stuurt de haltetaxi 

aan namens opdrachtgever Provincie 

Zeeland.) Dit betekent dat de GVC een 

volledig overzicht heeft van alle ritten en 

wie er wanneer van waar naar waar is 

vervoerd. De GVC combineert waar 

mogelijk: 

- het vervoer van leerlingen binnen de 

randvoorwaarden van plaatsen van 

ophalen, de te rijden afstand, plaats(en) 

van bestemming, reistijd en de 

‘combineerbaarheid’ van de te vervoeren 

leerlingen;  

- twee of meer ritaanvragen van Wmo-

vervoer;  

- een ritaanvraag voor de haltetaxi met 

Wmo-vervoer;  

- heenritten en terugritten tussen de 

Zeeuwse regio’s.  

Het combineren van vraagafhankelijk 

vervoer en routegebonden vervoer zoals 

leerlingenvervoer is om vervoerkundige 

reden nimmer haalbaar. 

De Rekenkamer verwijst hierbij naar de tekst uit 

de rekenkamerbrief “Regiotaxi en 

Leerlingenvervoer gemeente Kapelle”, d.d. 10-

11-2017: 

Voor wat betreft de regiotaxi en het 

leerlingenvervoer in de Oosterschelderegio is de 

ontschotting in de uitvoering reeds doorgevoerd 

met het gecombineerd uitvoeren van Wmo- en 

leerlingenvervoer sinds de aanvang van het 

schooljaar 2017-2018. 

 

4. Het contractbeheer is gericht op de 

dagelijkse uitvoering van het 

doelgroepenvervoer. De gemeenten 

voeren periodiek contractmanagement-

overleg met de GVC. De facturatie maakt 

deel uit van de bestaande taken van de 

GVC. De GVC factureert correct. Wat we 

willen veranderen, is dat we straks met 

behulp van een rapportgenerator veel 

meer informatie uit de door de GVC 

De Rekenkamer benadrukt hierbij nogmaals het 

belang van een goede informatievoorziening 

omtrent het doelgroepenvervoer richting de 

gemeente, en ziet de rapportgenerator als een 

mogelijk instrument hiervoor. 
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aangeboden bestanden kunnen halen. 

5. Een accountant stelt geen jaarrekeningen 

op, maar kan jaarrekeningen controleren. 

Uit Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek volgt dat de wettelijke plicht 

om de jaarrekening door een accountant 

te laten controleren, niet van toepassing 

is op een besloten vennootschap bij de 

condities zoals die voor de GVC gelden. 

Het doel van de paragraaf Verbonden 

Partijen in onze programmabegroting is 

om de raadsleden met een beknopt 

overzicht alle voor hen relevante 

informatie te geven. Relevant is in dit 

opzicht dat zij weten dat alle Zeeuwse 

gemeenten bij de GVC betrokken zijn. Dat 

de gemeenten uit de andere Zeeuwse 

regio’s hun juridische betrokkenheid bij 

de GVC op een andere wijze en hoe 

precies hebben geregeld, vormt voor de 

raadsleden van onze gemeente geen 

onmisbare informatie die zij nodig 

zouden hebben om hun controlerende 

taak naar behoren te kunnen uitvoeren. 

Als er één ding is wat de raadsleden van 

onze gemeente moeten weten over de 

financiële relatie tussen onze gemeente 

en de GVC, is dat onze gemeente op geen 

enkele wijze mede-aansprakelijk gesteld 

kan worden voor een eventueel tekort of 

verlies. Dit staat dan ook uitdrukkelijk 

vermeld in de paragraaf Verbonden 

Partijen. 

De Rekenkamer is bekend met de bepalingen in 

het Burgerlijk Wetboek m.b.t. de controle van 

de jaarrekening door een accountant. Echter, 

artikel 13 lid 2 van het directiestatuut van de 

GVC laat er geen twijfel over bestaan dat 

controle van de jaarrekening door een account 

dient te geschieden. De accountant houdt zich 

bezig met het controleren, beoordelen en 

samenstellen van de jaarrekening.  

 

6. De Walcherse gemeenten gaan in 2019 

naar het voorbeeld van de andere 

Zeeuwse regio’s een website 

introduceren waar klachten over de 

uitvoering van het doelgroepenvervoer 

De Rekenkamer gaat er vanuit dat de eventueel 

op te richten klachtencommissie voldoet aan de 

Algemene Wet Bestuursrecht. 
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kunnen worden gemeld. Alle bij de 

uitvoering van het doelgroepenvervoer 

betrokken partijen kunnen dan de 

behandeling en afhandeling van de 

klachten volgen. De feitelijke behandeling 

en afhandeling van de klachten blijft 

(zoals ook in de andere Zeeuwse regio’s 

het geval is) een taak van de GVC. 

Daarnaast overwegen wij het instellen 

van een klachtencommissie. De klager 

kan zich tot de klachtencommissie richten 

wanneer de klager niet tevreden is over 

de wijze waarop de klacht is behandeld 

door (het vervoerbedrijf en) de GVC. 

7. Uit de in het tweede kwartaal van 2018 

gehouden evaluatie bleek dat een 

dagelijks contractbeheer van de 

uitvoering van het doelgroepenvervoer 

zeer noodzakelijk is. Omdat de GVC 

dagelijks de uitvoering van het 

doelgroepenvervoer aanstuurt, is de GVC 

de vanzelfsprekende partij om vanaf de 

ingangsdatum van de nieuwe 

vervoersovereenkomst het 

contractbeheer op zich te nemen. De 

evaluatie van de nu al door de GVC 

verrichte werkzaamheden liet zien dat de 

GVC steeds waar mogelijk combinaties 

maakt bij het plannen van 

leerlingenvervoer, Wmo- vervoer en het 

interregionaal vervoer tussen de Zeeuwse 

regio’s. De planning van het Wmo-

vervoer zou strakker kunnen, maar de 

GVC ondervindt dagelijks de gevolgen van 

de wijze waarop het vervoerbedrijf 

functioneert. Het vervoerbedrijf laat na 

om zijn chauffeurs te instrueren, op te 

leiden en te coachen. 

Een van de gevolgen is dat sommigen van 

De Rekenkamer wijst er op dat dagelijks 

contractbeheer door de GVC 

contractmanagement op de uitvoering van het 

doelgroepenvervoer (vervoerder) mogelijk 

maakt, maar dat dit de gemeenten geen 

mogelijkheden voor contractmanagement op de 

regie van het doelgroepenvervoer 

(regiecentrale) oplevert.  
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hen de weg niet weten. 

Navigatieapparatuur ontbreekt nog 

steeds in de voertuigen. Deze chauffeurs 

vervoeren dus te weinig mensen. Met 

ritcombinaties kunnen ze helemaal niet 

overweg. Dan is er ook nog de frequente 

uitval van voertuigen als gevolg van 

ontbrekend onderhoud. Het gevolg van 

dit alles is dat de GVC voor het Wmo-

vervoer meer voertuigen en chauffeurs 

moet bestellen dan nodig zou zijn in het 

geval het vervoerbedrijf zich aan het 

programma van eisen (bestek 2015) zou 

houden. De GVC ondervindt bij het 

leerlingenvervoer veel hinder van de 

doorlopende chauffeurswisselingen en de 

technische mankementen van de 

voertuigen. De in 2015 gesloten 

vervoersovereenkomst kent geen 

sanctiebepalingen. 
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B I J L A G E 1:  Beleidskeuzen voor doelgroepenvervoer 
 

De visie, uitgangspunten en beleidskeuzes rondom het doelgroepenvervoer zijn vastgelegd in de 

beleidsnotitie “Doelgroepenvervoer op Walcheren, beleidskeuzes voor toekomstbestendig 

doelgroepenvervoer”.  De belangrijkste beleidskeuzen die in de beleidsnotitie zijn beschreven zijn:  

- We bevorderen het gebruik van eigen en openbaar vervoer, investeren in trainingen en 

particuliere vervoersinitiatieven. 

- We maken van het collectief Wmo-vervoer een algemene voorziening. Wanneer dit voor 

mensen niet toereikend is, zorgen we voor een maatwerkoplossing. 

- Ritaanname, regie en planning van het doelgroepenvervoer wordt ondergebracht bij de 

Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland B.V. Deze zorgt ook voor de klachtenafhandeling 

over het vervoer. Het vervoer wordt gefinancierd op lumpsumbasis. 

- We hechten grote waarde aan het op tijd vertrekken en aankomen, minimale wachttijd en 

reistijd. Klantvriendelijkheid, dienstbaarheid, kennis en opleiding van de chauffeurs wordt 

een belangrijk onderdeel van de aanbesteding. 

- De ritbijdrage wordt verhoogd en er wordt onderscheid gemaakt tussen een tarief in de dal- 

en piekuren. Bij een reis langer dan 25 kilometer geldt een hoger tarief voor de extra 

kilometers (met uitzondering van het ADRZ, Emergis en revalidatiecentra in Goes). 

- De regie van het leerlingenvervoer en WSW-vervoer wordt ook ondergebracht bij de 

regiecentrale. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met AWBZ-vervoer. 

- Het AWBZ-vervoer van en naar dagopvang van verschillende zorgaanbieders wordt zoveel 

mogelijk gebundeld. De organisatie van het AWBZ-vervoer is afhankelijk van hoe Begeleiding 

ingekocht gaat worden. Een definitief besluit kan nu nog niet worden genomen. 

- In de toekomst willen we de mogelijkheid hebben om met de andere Zeeuwse regio’s op te 

trekken. Vandaar dat we looptijden van contracten waar mogelijk afstemmen met de andere 

regio’s. 

 


