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Geachte leden van de raad, 

 

Op 13 september heeft u besloten om de quick wins in het sociaal domein uit te gaan voeren. De 

bedoeling van deze quick wins is om het tekort in het sociaal domein terug te brengen met 

minimaal € 750.000,-. Eén van deze quick wins heeft betrekking op het Wmo-vervoer. Dit vervoer 

wordt onder andere gebruikt om klanten met een Wmo-pas te vervoeren naar het ziekenhuis voor 

behandeling. In de quick win wordt voorgesteld om dit vervoer met vrijwilligers te regelen. De 

ervaringen van klanten in de voormalige gemeente Slochteren, waar al veel met vrijwilligers wordt 

gereden, zijn goed en dit levert een besparing op van naar verwachting € 300.000,- per jaar. 

 

Deze quick win is in april 2018 meegenomen in de informatieve avonden met zowel gemeenteraad 

als maatschappelijke organisaties. Wij hebben op basis van de reacties tijdens deze avonden 

ingeschat dat er draagvlak is voor deze quick win, mits de mobiliteit van de doelgroep in stand 

blijft en er geen sprake is van een toenemende zorgmijding. Na de zomervakantie van 2018 bleek 

er echter onrust te ontstaan door deze quick win. In bijeenkomsten met de doelgroep en 

maatschappelijke organisaties bleek dat er vragen zijn over de veiligheid en continuïteit van 

vrijwilligersvervoer naar het ziekenhuis. Daarnaast was er onrust onder een deel van de chauffeurs 

in het Wmo-vervoer. Deze onrust heeft geresulteerd in een werkonderbreking van FNV Taxi op 30 

november 2018. 

 

Wij hebben eerder aangegeven dat de uitwerking van deze quick win meer tijd kost en dat we deze 

niet kunnen realiseren met ingang van 1 januari 2019. We verwachtten de eerste helft van 2019 

nodig te hebben om samen met onze maatschappelijke partners tot een werkbare oplossing te 

komen. Naar aanleiding van de werkonderbreking van 30 november 2018 heeft Jan Bos, directeur 

van de GR Publiek Vervoer, aangeboden te bemiddelen tussen FNV Taxi en ons. Dit heeft 

geresulteerd in een bemiddelingsgesprek op 6 december 2018, waarbij ook Connexxion Taxi 
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Services, de uitvoerder van het Wmo-vervoer, aanwezig was. 

 

Dit bemiddelingsgesprek is positief verlopen. Wij hebben toegezegd om te stoppen met de 

voorbereiding van het plan om het ziekenhuisvervoer door vrijwilligers te laten uitvoeren. De FNV 

stopt met de voorbereiding van nieuwe acties in het Wmo-vervoer. In plaats daarvan gaan we onder 

de vlag van Publiek Vervoer onderzoeken hoe het Wmo-vervoer beter, efficiënter en goedkoper kan 

worden georganiseerd. Dit past binnen de doorontwikkeling van het publiek vervoer, een opdracht 

die de kern vormt van het bestaansrecht van de GR Publiek Vervoer. Publiek Vervoer nodigt 

stakeholders uit voor een overleg in januari 2019. 

 

Alhoewel de quick win voor het ziekenhuisvervoer in zijn huidige vorm nu niet wordt uitgevoerd, 

blijft de noodzaak bestaan om een efficiëntieslag en daarmee besparingen te realiseren in het 

Wmo-vervoer. Wij nemen daarom uw opdracht van 13 september 2018 mee in de gesprekken die 

we hierover met Publiek Vervoer en alle andere partners gaan voeren. De uitwerking wordt 

mogelijk anders dan de voorgestelde quick win, het achterliggende idee van het behalen van een 

besparing blijft overeind. In plaats van dit lokaal te organiseren, gaat Publiek Vervoer kijken of dit 

in ons perceel (Oost-Groningen) of zelfs nog breder kan worden opgepakt. Wij houden u op de 

hoogte van de uitkomsten van het onderzoek. 

 

Ten slotte willen wij benadrukken dat wij de vrijheid blijven houden om lokale vervoersinitiatieven 

te ondersteunen. De afspraken die wij hebben gemaakt met FNV Taxi, Connexxion Taxi Services en 

Publiek Vervoer zijn hiervoor geen beletsel, evenmin als de vervoerovereenkomst die wij voor het 

publiek vervoer hebben gesloten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


