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1. M.b.t.  doelgroepenvervoer
 Om hoeveel personen gaat het in Leiderdorp
 Om hoeveel vervoersbewegingen gaat het? Van waar naar waar?
 Hoeveel bedraagt de financiële eigen bijdrage nu? Zijn er plannen dit aan te passen?

Het doelgroepenvervoer biedt mensen die niet met het regulier openbaar vervoer (OV) kunnen reizen of 
zelfstandig vervoer kunnen gebruiken, meer mogelijkheden voor maatschappelijke participatie. Het 
doelgroepenvervoer is het geheel aan regelingen op basis waarvan diverse vervoerssystemen en/of het 
vervoer worden georganiseerd. We maken daarbij onderscheid tussen de volgende vervoersvormen: 
sociaal recreatief vervoer (Wmo, Regiotaxi), vervoer in het kader van Jeugdhulp, Wmo: vervoer van en 
naar de dagbesteding, leerlingenvervoer en vervoer van en naar sociale werkvoorziening(en).
Niet van alle vervoerssystemen zijn cijfers op lokaal niveau bekend. Dat heeft te maken met de 
organisatieschaal. De jeugdhulp wordt ingekocht via de Tijdelijke Werkorganisatie van Holland Rijnland. 
Terwijl het vervoer van en naar de sociale werkvoorziening wordt geregeld door de gemeente Leiden. Het 
gaat per vervoerssysteem om de volgende aantallen:

- Regiotaxi: 720
- Wmo dagbesteding: 54
- Leerlingenvervoer: 67
- Jeugdvervoer: geen cijfers bekend
- Vervoer naar sociale werkvoorziening: geen cijfers bekend

Vanuit Holland Rijnland is aan Panteia Research to Progress de opdracht gegeven om de verschillende 
vervoersbewegingen van het doelgroepenvervoer in beeld te brengen en aanbevelingen te doen voor het 
organiseren van het doelgroepenvervoer. De uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen zullen 
worden voorgelegd aan het Pho Maatschappij op 16 maart 2016.
Aan het leerlingenvervoer, het jeugdvervoer, het vervoer van en naar de sociale werkvoorzienig en het 
vervoer in het kader van de Wmo-dagbesteding zijn voor de cliënt geen kosten verbonden. Voor de 
Regiotaxi worden verschillende tarieven gehanteerd. Bij het gebruik van de Regiotaxi wordt altijd een 
opstapzone in rekening gebracht. Het zonetarief voor het gebruik van de Regiotaxi zonder Wmo-
vergoeding bedraagt: € 2,70. Voor 65+ers met een Wmo-vergoeding bedraagt dit 48 cent per zone, voor 
inwoners jonger dan 65 jaar, met een Wmo-vergoeding, bedraagt het tarief per zone 73 cent. Deze 
tarieven worden gebaseerd op de kilometerprijs in het regulier OV.
Er zijn vooralsnog geen plannen om de tariefstellingen aan te passen.

 Doelgroepenvervoer is voor deze personen een voorwaarde om te kunnen participeren.
Is bekend of en zo ja hoeveel de deelname aan dagbesteding is teruggelopen als gevolg van het 
aangepaste beleid ten aanzien van doelgroepenvervoer?

Het beleid met betrekking tot het vervoer naar de dagbesteding is niet gewijzigd. Ook onder de Algemene 
wet bijzondere ziektekosten betaalde inwoners geen bijdrage voor het vervoer. Via het bestuurlijk 
contracteren zijn afspraken gemaakt met de aanbieders van dagbesteding over het vervoer. Daarin 
hanteren wij dezelfde tarieven voor het vervoer als voor 1 januari 2015. 


