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Geacht College,
De Adviesraad Sociaal Domein wendt zich tot u met deze brief naar aanleiding van het Programma van
Eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek.
Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland hebben moeite om zich zelfstandig van A naar B te bewegen.
Daarvan zijn ongeveer 70.000 ernstig beperkt in hun mobiliteit. Het gaat erom, om het deze doelgroep
makkelijker te maken om zich te verplaatsen. Bijna net zo makkelijk als voor mensen zonder beperking.
Echter, zijn er op dit moment nog veel problemen voor mindervaliden om deel te kunnen nemen aan het
volledige aanbod van het openbaar vervoer. Het betreft bijvoorbeeld de slechte toegankelijkheid op
perrons, de bejegening van medepassagiers en de slechte indicatie. Dit zijn redenen dat mindervaliden niet
graag gebruik willen en kunnen maken van het openbaar vervoer. Daarnaast dreigen meerdere buslijnen
opgeheven te worden. Door het opheffen van deze buslijnen zullen de nu al bestaande problemen alleen
nog maar toenemen, met als gevolg een verdere afname van de toch al vaak geringe mobiliteit.
De samenhang met de binnen onze regio lopende discussie betreffende het doelgroepenvervoer is evident.
Hoe minder het OV is ingesteld op het vervoeren van de doelgroepen waar het hier om gaat, des te meer
voorzieningen zullen er binnen het doelgroepenvervoer nodig zijn om voldoende mobiliteit voor deze
groepen te kunnen waarborgen. In zekere zin is hier sprake van communicerende vaten.
De Adviesraad heeft de indruk dat de concessie wel heel erg is gericht op de gezonde mens. Hoewel er wel
wordt gesproken over de “first and last mile” worden echte oplossingen niet aangedragen of ingevuld. Dat
is naar het oordeel van de Raad zorgelijk.
Aangezien de Adviesraad geen directe relatie met de provincie heeft , verzoekt de Raad uw College de zorg
van de Raad tot uitdrukking te willen brengen in een aan de provincie voor te leggen zienswijze.
Mocht uw College behoefte hebben aan nader overleg in deze, dan is de Adviesraad daartoe gaarne bereid.
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