
 

 

Toelichting bij de jaarstukken 2020 van GR Publiek Vervoer 

 

Ook voor de GR Publiek Vervoer overschaduwt de Covid-19 Pandemie het jaar 2020. Veel aandacht 

is uitgegaan naar het veilig uitvoeren van het leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. Er vond 

veelvuldig overleg plaats om protocollen op te stellen en overheidsadviezen in de praktijk te 

brengen. 

Vanwege de sterke afname van het aantal ritten tot 5 á 10 % van wat in dezelfde periode in vorige 

jaren plaats vond, dreigde faillissement voor de vervoerders als er geen oplossing kwam voor het 

gebrek aan inkomsten. Dit zou tot gevolg hebben dat vervoer helemaal niet meer mogelijk was. 

Er is een systeem voor bevoorschotting ingesteld, waarbij de vervoerders tot 80% vergoed kregen 

van de niet-gereden-ritten. Ook is gewerkt diverse scenario’s voor het continueren van 

bevoorschotting zolang de pandemie voortduurt. 

Stronger Combined was een Europese NorthSeaRegion project waar in 2020 op ingezet zou worden. 

Ook hieraan is helaas minder werk besteed dan vooraf gepland.  

 

Naast aandacht voor de Covid-19 Pandemie, zijn er ook andere ontwikkelingen geweest.  

- In het voorjaar van 2020 is de tussenevaluatie over het functioneren en de ontwikkeling van 

de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen opgeleverd. Hieruit blijkt in 

hoofdlijnen dat contractmanagement en klachtenloket goed vormgegeven zijn en dat de 

nadruk nu moet liggen op verder ontwikkeling en het stellen van SMART doelen. 

Het bestuur heeft middelen en mandaat nodig dit te realiseren. Hiertoe wordt een 

smartplan opgesteld, waarin de prioriteiten uit de tussenevaluatie worden uitgewerkt. 

- De uitkomsten uit het klanttevredenheidsonderzoek over 2019 was positief. Wmo-vervoer 

wordt gewaardeerd met een 8,0. Leerlingenvervoer krijgt een 7,3. 

In overleg met de deelnemers van de GR is besloten, vanwege de pandemie, voor het 

doelgroepenvervoer in 2020 geen klanttevredenheidsonderzoek te doen. 

- Het dashboard Publiek Vervoer werd in het voorjaar operationeel voor de gemeenten en de 

vervoerders. Hierin is het makkelijker facturatie te monitoren en overzicht te krijgen van 

zaken die invloed kunnen hebben op beleid. 

 

Ook 2021 zal voor een groot deel in het teken staan van de pandemie. Maar daar waar mogelijk 

zullen eerder ingeslagen wegen alsnog bewandeld worden. Mobility as a Service (MaaS) en Stronger 

Combined zijn hier voorbeelden van. 

Ook nadere ontwikkeling en uitvoering van het smartplan staan op de planning. 
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