
 

 

Toelichting bij de jaarstukken 2019 van GR Publiek Vervoer 

 

GR Publiek Vervoer heeft 2019 gebruikt om de basis op orde te krijgen. Zo is er een dashboard met 

gegevens over het Wmo-vervoer gebouwd. Uit dit dashboard blijkt dat de gegevens van vervoerders 

niet altijd correct en volledig waren. Hierover zijn nu afspraken gemaakt. Op grond van dit 

dashboard kunnen de gemeenten de facturatie aan vervoerders monitoren en eventuele malussen 

bepalen. Uit het dashboard blijkt dat de rekenregels voor malussen niet altijd het gewenste effect 

hebben, namelijk een betere dienstverlening voor de klant. GR Publiek Vervoer heeft ons 

geadviseerd de rekenregels aan te passen. Wij moeten hier een besluit over nemen en zullen u 

hierover informeren. 

 

Voor het leerlingenvervoer geldt dat de opstartproblemen na de zomervakantie van 2018 zich niet 

herhaald hebben na de zomervakantie van 2019. Wel bleken na de kerstvakantie van 2019 

problemen te zijn ontstaan vanwege de uitrol van nieuwe software in de taxi’s van Connexxion. 

Deze problemen zijn verholpen. 

 

Nu de basis op orde is, gaat GR Publiek Vervoer zich in 2020 sterker richten op de doorontwikkeling 

van het publiek vervoer. Hiermee wordt bedoeld dat in samenwerking met gemeenten en het OV-

bureau wordt gekeken hoe het publiek vervoer beter en goedkoper kan worden uitgevoerd. 

 

Het landelijke project Mobility as a Service (MaaS) past in deze doorontwikkeling. Landelijk zijn er 

zeven pilots, in de provincies Groningen en Drenthe wordt een applicatie ontwikkeld waarmee 

reizigers een zogeheten ketenreis kunnen plannen, boeken, betalen en beheren. Kort gezegd is het 

de bedoeling van deze applicatie om reizigers gemakkelijker combinatieritten te laten maken 

tussen verschillende soorten vervoer. Deze pilot start naar verwachting dit jaar. 

 

Daarnaast neemt GR Publiek Vervoer deel aan het Europese programma Stronger Combined. In het 

kader van dat programma werkt GR Publiek Vervoer aan het verbeteren van de ICT (bijvoorbeeld de 

klachtendatabase en het hierboven genoemde dashboard) zodat we meer grip hebben op het 

publiek vervoer. 

 

In 2018 was sprake van een eenmalig tekort dat door de deelnemers is aangezuiverd. GR Publiek 

Vervoer verwacht dat dit een eenmalige situatie is geweest die zich de komende jaren niet zal 

herhalen. 

 
 


