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Onderwerp: Raadsbrief aanpassing dienstverlening en compensatie omzetdaling publiek vervoer 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Door de coronacrisis verkeren de vervoerders in het publiek vervoer in grote moeilijkheden. 

Momenteel wordt ongeveer 80 tot 90% van het Wmo- en leerlingenvervoer niet gereden. Onze 

vervoerders kunnen deze teruggang in inkomsten niet dragen. We hebben daarom besloten om 

Connexxion, maar ook de vervoerders in andere percelen die enkele ritten voor ons rijden, te 

blijven betalen. 

 

Op advies van Koninklijk Nederlands Vervoer, de VNG en het Rijk nemen we onze verantwoordelijk 

en houden we onze zorginfrastructuur in de benen. Dat betekent in dit geval dat we onze 

vervoerders een voorschot uitbetalen van 80% van wat regulier in rekening wordt gebracht. Week 

10 van 2020 geldt hierbij als peilweek. 

 

De eerste prioriteit is dat vervoerders kunnen blijven functioneren, we zullen ze in de toekomst 

nog hard nodig hebben. De VNG heeft met het Rijk afgesproken dat gemeenten eerst doorbetalen, 

vervolgens neemt het Rijk zijn verantwoordelijkheid met de landelijke noodmaatregelen die zijn 

aangekondigd of al in werking zijn getreden. GR Publiek Vervoer, gemeenten en vervoerders gaan 

de komende tijd in overleg over een definitieve oplossing. 

 

We hebben ook ingestemd met strenge hygiënemaatregelen in het publiek vervoer. Essentieel 

vervoer, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, gaat gewoon door. Ook worden er kinderen vervoerd van 

ouders met een cruciaal beroep of uit een kwetsbaar gezin. Bij alle vervoer is de hoofdregel dat de 

afstand van 1,5 meter altijd wordt aangehouden. Klanten mogen niet meer voorin zitten, ritten 

worden niet meer gecombineerd. Kan een klant niet zelf instappen? Dan is ondersteuning van een 

begeleider noodzakelijk. In de taxi’s wordt niet meer contant betaald. Alleen voor klanten in een 

rolstoel wordt noodzakelijkerwijs een uitzondering gemaakt op de 1,5 meterregel. De tijd dat de 
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chauffeur en de klant binnen 1,5 meter van elkaar zijn wordt zo kort mogelijk gehouden. 

 

Ten slotte hebben we ingestemd met het verzoek van de vervoerders om de zogeheten 

venstertijden van het Wmo-vervoer te beperken. Normaliter kunnen klanten elk moment een taxi 

bestellen. Omdat het Wmo-vervoer nu niet meer sociaal-recreatief wordt gebruikt, past dit niet bij 

de boodschap om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen maar in uiterste nood op pad te gaan. 

Klanten kunnen nu alleen tussen 07.00 en 21.00 uur gebruik maken van de Wmo-taxi. Met deze 

tijden blijven ziekenhuizen en andere noodzakelijke voorzieningen goed bereikbaar en kunnen de 

vervoerders de broodnodige kostenbesparingen realiseren. 

 

Onze klanten worden via de telefooncentrales van de vervoerders geïnformeerd. De nieuwe regels 

staan ook op de websites van Publiek Vervoer en de gemeente. Wij zullen u informeren over 

nieuwe ontwikkelingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


