Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld
Barneveld, 18 april 2016
Betreft: Advies inzake ‘Inkoop Vervoer / Project Basismobiliteit’

Geachte leden van het college van B&W,

Onderzoek / Overwegingen
De ASD heeft de ‘Notitie met uitgangspunten voor de inkoop van Vervoer’ voor ‘Project Basismobiliteit”
ontvangen.
Bij de bespreking en beoordeling van de notitie heeft de ASD de volgende overwegingen:
1. De gehanteerde methodiek lijkt passend.
2. Voor met name senioren en burgers met een beperking is een goede instap- en
opstapmogelijkheid heel belangrijk.
3. Schooljaren vallen niet gelijk met kalenderjaren. De notitie maakt niet direct duidelijk wat de
impact hiervan is op de in/uitstroom in de vervoersmogelijkheden.
4. Passend vervoer is belangrijk. Passend is niet alleen zo goed mogelijk maar juist met het oog op
de specifieke eigenschappen van de persoon die vervoer nodig heeft.

Advies
Op basis van deze informatie is de ASD positief over het voorgestelde in de notitie.
Wel zijn er enkele vragen en kanttekeningen:
1. Hoe wordt de veilige en comfortabele instap voor burgers met een beperking cq die minder
mobiel zijn gewaarborgd?
2. Wat wordt bedoeld met het oog hebben voor de lokale MKB bedrijven?
3. Hoe vindt afstemming plaats met danwel wordt er samengewerkt met instellingen die hun eigen
vervoersmogelijkheden hebben?
4. Is het mogelijk inzage te krijgen in het uit te geven bestek? Of blijft dat op het niveau van de
notitie?
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5. Hoe vindt de afstemming plaats met leerlingenvervoer omdat de contracten over kalenderjaren
gaan en leerlingen vervoer een andere cadans kent?
6. Welke ruimte is er om vervoer tegen een hogere prijs te laten uitvoeren als de eigenheid van de
persoon die vervoer nodig heeft dat vereist?

De ASD ziet met belangstelling de reactie van B&W tegemoet inzake de genoemde aandachtspunten.

Met vriendelijke groet,

Addie Lassche
Secretaris Adviesraad Sociaal Domein
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