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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief over de aanbevelingen van de Rekenkamer in het rapport "Van A naar B
met Doelgroepenvervoer".

Geachte dames en heren,

Op 17 januari jl. presenteerde de Rekenkamer haar rapport “Van A naar B met 
Doelgroepenvervoer” aan uw Raad. Het rapport bevat een zevental aanbevelingen. 
In deze brief brengen wij u per aanbeveling advies uit. Waar relevant, gaan we daarbij 
tevens kort in op hetgeen de Rekenkamer in het nawoord heeft opgemerkt.
Tenslotte ontvangt u informatie over in gang gezette acties en veranderingen en de daarmee 
behaalde of te behalen resultaten. 

Aanbeveling 1 
Bewerkstellig dat de gemeente meer invloed heeft bij de directe aansturing c.q. uitvoering van het 
doelgroepenvervoer. Zorg dat de beslissingsbevoegdheid en mandaat goed geregeld zijn.

Ons advies op aanbeveling 1 is deze over te nemen in die zin dat we dit doel bereiken door 
contractmanagement van de GVC. Daarnaast zien we mogelijkheden om de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders als toezichthoudend orgaan een grotere rol te geven dan tot 
nu toe gebruikelijk is geweest.
De door de Rekenkamer aanbevolen bestuurlijke oplossing om als Walcherse gemeenten 
gezamenlijk een gemeenschappelijke regeling op te richten voor de uitvoering van 
(onderdelen van) de Wmo (p. 78), is echter niet aan ons college, maar aan uw Raad (samen 
met de gemeenteraden van Middelburg en Veere).

Aanbeveling 2 
Geef bij de aanbesteding van het doelgroepenvervoer prioriteit aan de duurzaamheidsparagraaf en 
maak gebruik van het ‘bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer’ van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (opgesteld in mei 2018).

Ons advies op aanbeveling 2 is deze aanbeveling niet over te nemen omdat in het programma 
van eisen van de nu lopende aanbesteding is opgenomen dat er met ingang van de nieuwe 
overeenkomst uitsluitend euro 6-voertuigen ingezet mogen worden. We hebben er bewust van 
afgezien om inschrijvers te verplichten om elektrisch aangedreven voertuigen in te zetten 
omdat dit de tarieven een forse impuls zou geven. In technisch opzicht moeten er namelijk nog 
veel beperkingen of nadelen worden opgelost.
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Wel nodigt een van de gunningcriteria de inschrijvers uit om een verdergaande 
(aanvullende) bijdrage aan duurzaamheid te leveren. We laten de afweging tussen 
aanvullende duurzaamheid en de daarmee gemoeide extra kosten aan de inschrijvers 
omdat alleen zij die afweging kunnen maken.

Aanbeveling 3
Zorg dat bij de regie en uitvoering van het doelgroepenvervoer de efficiëntie meer aandacht krijgt. Op 
die manier ontstaat meer grip op de uitgevoerde ritten en inzet van materiaal, hetgeen combiritten 
mogelijk maakt.

Ons advies op aanbeveling 3 is deze aanbeveling over te nemen in die zin dat alle betrokken 
partijen nog meer de focus richten op het combineren van vraagafhankelijk Wmo-vervoer.
We zien dat de GVC zowel bij het leerlingenvervoer als bij het vraagafhankelijk Wmo-
vervoer alle denkbare mogelijkheden tot het combineren van ritaanvragen benut.
Tegelijkertijd loopt de GVC hierbij steeds vaker tegen ‘grenzen’ aan: bij het Wmo-vervoer 
verhindert het nog steeds toenemend aantal “bijzondere vervoerswijzen” het combineren 
van ritaanvragen. Porthos verstrekt deze bijzondere vervoerswijzen na een telefonisch 
gesprek met de klant.
(De zogeheten “lichte toets” (zie “Doelgroepenvervoer op Walcheren; Beleidskeuzes voor toekomstbestendig vervoer”, p. 15 en
22))

Aanbeveling 4
De facturering van het doelgroepenvervoer onderdeel uit laten maken van het contractmanagement/-
beheer van de gemeente.

Ons advies op aanbeveling 4 is om ook de facturatie deel te laten uitmaken van het 
contractmanagement van de GVC.
Overigens bleek uit het in 2018 in onze opdracht door EY bij de GVC uitgevoerd onderzoek
dat de GVC de facturatie op een correcte wijze uitvoert.
Op ‘contractbeheer en contractmanagement’ komen we nog terug in ons advies op 
aanbeveling 7. 

Aanbeveling 5
De aangeleverde jaarrekening van de GVC dient opgemaakt te worden door een accountant en de 
financiële cijfers die bestemd zijn voor de gemeenteraad dienen te voldoen aan de BBV en VZG-
richtlijn.

Ons advies op aanbeveling 5 is om deze aanbeveling over te nemen voor wat betreft het laten 
controleren van de jaarrekening door een accountant.  
Het bestuur van de GVC heeft op 17 januari 2019 opgedragen om de onder verantwoorde-
lijkheid van de directie op te stellen jaarrekening voortaan door een accountant te laten 
controleren. 
Het BBV en de VZG-richtlijn zijn niet van toepassing op een vennootschap zoals de GVC.  
De paragraaf “verbonden partijen” in onze jaarrekening voldoet aan de voorschriften van het
BBV en de VZG. Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 geven wij in deze paragraaf een 
nadere toelichting op de bij de GVC aanwezige reserve. 

Aanbeveling 6
Stel een gebruiksvriendelijke en heldere klachtenregeling op die voldoet aan de Algemene wet 
bestuursrecht.

Ons advies op aanbeveling 6 is om deze aanbeveling niet over te nemen omdat klanten die niet 
tevreden zijn over het vervoer of over de dienstverlening van de GVC, de klacht vervolgens 
aan Porthos kunnen voorleggen. Dezelfde klacht wordt dan nogmaals beoordeeld, uiteraard na 
alle informatie ingewonnen te hebben bij betrokken partijen. Naar ons oordeel is er 
onvoldoende aanleiding om een nog verdergaande uitbreiding aan deze klachtenregeling te 
geven.
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Overigens is de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op klachten over de 
uitvoering van het doelgroepenvervoer of de dienstverlening van de GVC.

Aanbeveling 7
Geef uitvoering aan de eerder gedane toezegging bij aanv ang van het laten uitvoeren door de GVC 
om een evaluatie te houden van de beleidskeuzen en de toen geldende argumenten.”

Ons advies op aanbeveling 7 is deze aanbeveling niet over te nemen omdat wij in het tweede 
kwartaal van 2018 een evaluatie hebben gehouden. In de nabeschouwing van onze zienswijze 
hebben wij een opsomming gegeven van de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen die 
voortkwamen uit de evaluatie die wij in het tweede kwartaal van 2018 hebben gehouden.
De belangrijkste conclusies waren dat het programma van eisen (bestek) een sterke 
aanscherping nodig had, boetebepalingen in de vervoersovereenkomst moeten worden 
opgenomen, dat de GVC de aangewezen partij is om het dagelijks contractbeheer van de 
uitvoering van het doelgroepenvervoer op zich te nemen en dat de gemeenten voortaan 
structureel contractmanagement van zowel het vervoerbedrijf als van de GVC moeten 
voeren.
Naar aanleiding van de opmerking van de Rekenkamer in het nawoord (p. 82) vullen we de 
genoemde nabeschouwing als volgt aan:
het contractmanagement van de GVC richt zich op de wijze waarop de GVC de operationele 
regie inclusief het contractbeheer uitvoert. Omdat de gemeente aandeelhouder van de GVC 
is, richt het contractmanagement zich daarnaast ook op de bedrijfsvoering van de GVC. Dit 
alles zal onderwerp van gesprek zijn tijdens het periodiek contractmanagement-overleg met 
de directie van de GVC. 

Tot slot 
De nieuwe vervoersovereenkomsten gaan volgens planning in op 15 augustus 2019 
(leerlingenvervoer) en voor het overig vervoer op 1 september 2019. Het vierde kwartaal van 
dit jaar is daarom het geëigende moment om u te informeren over de nieuwe ervaringen 
rond de uitvoering van het doelgroepenvervoer.
Daarop vooruitlopend, informeren wij u in juni over het contractmanagement van de GVC.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende informatie te hebben gegeven 
over de in gang gezette veranderingen rond het doelgroepenvervoer.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


