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In de nacht van 22 op 23 januari 2013, heeft een chauffeur van Regiotaxi Holland Rijnland een 
invalide, dementerende, man in zijn rolstoel, ongeveer 23.00 uur achtergelaten op straat in 
Roelofarendsveen. De afspraak was dat betrokkene door het regiotaxibedrijf zou worden 
opgehaald in het verzorgingshuis in Alphen aan den Rijn en na zijn bezoek aan Leiden daar ook 
weer zou worden terug gebracht. Op aanwijzing van haar passagier heeft de chauffeur 
betrokkene naar zijn voormalig woonadres gebracht. Zij heeft zich daarbij niet bekommerd om de 
vraag of daar opvang voor hem aanwezig was, heeft het verzorgingshuis niet ingelicht maar 
heeft betrokkene simpelweg op straat, in zijn rolstoel achtergelaten. Het was inmiddels bijna 
middernacht, -10 graden Celsius en betrokkene heeft enige uren op straat doorgebracht voor het 
verzorgingshuis betrokkene traceerde. Zwaar onderkoeld is hij door broeders van de 
ambulancedienst (112) toevertrouwd aan zijn verzorgers. Het gaat wat beter met betrokkene.  
Klachten van de familie bij het taxibedrijf hebben tot op heden nagenoeg geen weerklank 
gevonden. Zij zien zich dan ook gedwongen aangifte te gaan doen bij de politie.  
 
Het bovenstaande is voor D66 aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:  
 

1. Is het juist dat Regiotaxi Holland Rijnland ook het WMO vervoer voor Leiderdorp 
verzorgt?  

 

Regiotaxi Holland Rijnland verzorgt in Leiderdorp het vervoer van personen met een Wmo-
indicatie voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (de Regiotaxi). Na een aanbesteding vanuit 
Holland Rijnland wordt het daadwerkelijke vervoer sinds  1 januari 2011 verzorgd door DVG 
personenvervoer. 

 

2. Wat zijn de, tussen het taxibedrijf en Holland Rijnland, afgesproken, protocollen als het 
gaat om het halen en brengen van dementerende, rolstoelgebonden, personen?  

 



 

 

In het Programma van Eisen, onderdeel van het Bestek, staan eisen verwoord waaraan voldaan 
moet worden met betrekking tot onder andere het personeel en materieel dat ingezet wordt voor 
het vervoer van klanten van de Regiotaxi. De Regiotaxi is een openbaar toegankelijk deel-taxi-
systeem dat gebruikt wordt door mensen met een beperking (Wmo-indicatie) en OV reizigers. De 
reizigers moeten in een zekere mate zelfstandig kunnen reizen. Reizigers met een Wmo-indicatie 
kunnen op medische basis, beoordeeld door een indicatieadviseur, een gratis begeleider 
meenemen. Bij de reizigers met een Wmo-indicatie gaat het om mensen met verschillende 
beperkingen. Mentaal, fysiek, rolstoelgebonden of niet et cetera. Daarnaast wordt de Regiotaxi 
niet alleen door senioren gebruikt. De Regiotaxi wordt ook gebruikt door jonge Wmo-
geïndiceerde. Er kan niet voor elke doelgroep (beperking) een apart protocol opgesteld worden. 
Daarom is in het Bestek een reeks van voorwaarden opgenomen waaraan personeelsleden en 
vervoersmiddelen moeten voldoen. Het gaat hierbij onder andere om scholing van personeel, 
zowel op omgangsvormen en medische attentie in de vorm van een EHBO-diploma, omgang met 
rolstoelen en het deugdelijk vastzetten daarvan. 

 

3. Is het college van mening dat het bedrijf op een juiste wijze met de afgesproken 
protocollen is omgegaan?  

 
In de betreffende situatie is duidelijk dat door de vervoerder niet goed gehandeld is. Ondanks dat 
er geen protocollen zijn opgesteld voor de verschillende doelgroepen is onderdeel van het CVV 
het vervoer van deur tot deur. De vervoerder had nooit de cliënt op de stoep voor de woning 
achter mogen laten. 
 
Bij de behandeling van de aanbesteding van het WMO vervoer zijn door D66 ernstige twijfels 
uitgesproken als het gaat om de klachtenprocedure. Met name het gebrek aan onafhankelijkheid, 
(er is hier sprake van een slager die zijn eigen vlees keurt) was voor D66 een probleem. Hierover 
een paar aanvullende vragen:  
 

4. Kan het college een overzicht verzorgen van de klachten die bij het bedrijf over dit 
onderwerp zijn binnengekomen als het gaat om dit soort incidenten en over de 
afhandeling daarvan?  

 

Bijgevoegd treft u een overzicht aan van het totaal aantal klachten over 2012 vanuit Leiderdorp 
en een overzicht van het totaal aantal klachten over 2012 vanuit de regio Holland Rijnland. 
Navraag bij Holland Rijnland heeft geleerd dat soortgelijke klachten, als in uw vraag aan de orde, 
niet eerder zijn gemeld. Over de ruim 283.000 ritten zijn regionaal in 2012 in totaal 132 klachten 
gemeld. 

 

5. Is het college bereid om in het verband van Holland Rijnland een onafhankelijke 
klachtenprocedure na te streven?  

 

Momenteel worden klachten door de vervoerder behandeld. Ook wanneer gekozen wordt voor 
een andere klachtenprocedure blijft men afhankelijk van de vervoerder om klachten af te 
handelen. Het gaat daarbij om informatie die door de vervoerder wordt geleverd over het boeken 
en rijden van ritten. Holland Rijnland volgt de afhandeling van de klachten op de voet (ook via het 
geautomatiseerde klachtenregistratiesysteem) en bespreekt deze maandelijks met de 
vervoerder. Wanneer daar aanleiding toe is wordt ook tussentijds met de vervoerder gesproken. 
Wanneer cliënten niet tevreden zijn is het  mogelijk om een klacht in te dienen bij de volledig 
onafhankelijke landelijk Geschillencommissie Taxi. Naar oordeel van het college is op deze wijze 
de onafhankelijkheid van de klachtenprocedure voldoende gewaarborgd. Overigens is het aantal 
klachten over de vervoerder afgenomen sinds DVG personenvervoer het vervoer verzorgt.  

 

6. Is het college bereid, na dit zeer ernstig falen van Regiotaxi, binnen Holland Rijnland, de 
aanbesteding opnieuw tegen het licht te houden gelet op deze wel heel ernstige misser?  



 

 

 
Als gevolg van het incident wordt door Holland Rijnland en DVG personenvervoer contact 
onderhouden met de familie van betrokkene. Door zowel de vervoerder als door Holland Rijnland 
is snel en adequaat actie ondernomen naar aanleiding van het incident. Hoewel wij 
onderschrijven dat het een zeer ernstig falen betreft gaan wij er vanuit dat het een incident 
betreft. Het opnieuw tegen het licht houden van de aanbesteding is niet aan de orde. 


