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 speciaal leerlingenvervoer   

 

 
Geachte mevrouw Timmer, 

 

In uw brief van 26 augustus 2017 heeft u ons namens de fractie van D66 een aantal vragen gesteld over het 

hierboven vermelde onderwerp. Hiermee beantwoorden wij uw vragen op grond van artikel 3:37 van het Reglement 

van orde van de gemeenteraad.  

 

Antwoorden op uw vragen 

Voor de duidelijkheid herhalen wij eerst uw vraag, waarna dan ons antwoord op uw vraag volgt. 

 

1. Is het college het met D66 eens dat de gemeente de wettelijke zorgplicht heeft passend vervoer aan te 

bieden aan deze kinderen? 

Ja. 

 

2. Zo ja hoe verhoudt dit zich dan met de uitspraak van de wethouder in de stentor van 26 augustus jl. “Het is 

niet aan ons om in te grijpen, want het gaat om een samenwerkingsverband met vele andere gemeenten"? 

Andere gemeenten kiezen juist wel voor ingrijpen. 

Net zoals andere gemeenten heeft ook de gemeente Zutphen direct maatregelen getroffen toen bleek dat 

leerlingen van Zutphen niet of te laat zijn vervoerd door PlusOV. Zo worden de kilometerkosten voor eigen 

vervoer door ouders vergoed en zijn door ambtelijke inzet andere taxibedrijven ingezet om het tekort op te 

vullen. Wel is het zo dat de primaire verantwoordelijkheid voor een goede en stipte dienstverlening bij 

PlusOV ligt.  

 

3. Zo ja, waarom kiest het college er niet voor om net als Apeldoorn en Epe tijdelijk de regie over te nemen 

zodat deze wettelijke zorgplicht geborgd blijft? 

Apeldoorn en Epe hebben niet de regie over het leerlingenvervoer overgenomen. De maatregelen die daar 

zijn genomen, zijn vergelijkbaar met de maatregelen die in Zutphen zijn genomen. 

 

4. Klachten als deze zijn niet nieuw. In 2014 tijdens de overstap naar een andere vervoerder hebben ouders 

aangegeven dat zij de wijze van communicatie rondom de overstap als zeer slecht hebben ervaren. Geen 

informatie vooraf over de routes, tijden en met welke chauffeur zij hun kind mee moesten geven. Nu worden 

dezelfde klachten opnieuw ervaren. Had het college, gezien de ervaringen uit het verleden, hier niet beter 

op kunnen sturen? Op welke manier gaat het college er zorg voor dragen dat deze problemen zich in de 

toekomst niet meer voordoen? 

Juist vanwege eerdere ervaringen is de inzet van het college gedurende de voorbereiding van het 

routegebonden vervoer gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van problemen. Door de 
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verantwoordelijk wethouder is daar stevig op gestuurd. De problemen die zich de afgelopen weken bij 

PlusOV hebben voorgedaan, inclusief de voorbereiding op het nieuwe schooljaar en de manier waarop de 

problemen zijn aangepakt, worden door een extern bureau onderzocht. Regionaal is hiervoor de opdracht 

verstrekt. Een van de vragen is hoe deze problemen in de toekomst te voorkomen. Eind oktober verschijnt 

het rapport.  

 

5. Is het college bereid om met de vervoerder, scholen en ouders in gesprek te gaan om te leren van deze 

situatie en te zorgen dat deze problemen zich in de toekomst niet meer voordoen? 

Onlangs hebben wij een inloopavond georganiseerd voor alle Zutphense gebruikers van het 

doelgroepenvervoer. Deze is door 23 gebruikers bezocht. Tijdens deze avond hebben de aanwezigen niet 

alleen hun beklag gedaan, maar hebben ze ook aangegeven op een constructieve manier te willen 

meedenken over oplossingen. De klachten zijn op papier gezet. De volgende dag is samen met PlusOV 

voor deze klachten naar een oplossing gezocht. Een groot deel is opgelost, maar helaas nog niet alles. Daar 

wordt nu aan gewerkt. Ook zijn in totaal 11 scholen per brief benaderd met de vraag welke problemen zij 

nog ervaren en of ze behoefte hebben aan een overleg met wethouder Withagen. Alle ouders van 

leerlingen, die reizen met PlusOV, en zorgcentra voor dagbesteding zijn bovendien gebeld met de vraag 

naar de stand van zaken van het vervoer. 

 

6. Ov plus is niet alleen verantwoordelijk voor het speciaal leerlingenvervoer, maar ook voor het 

doelgroepenvervoer. Zijn er op dit moment knelpunten daarin en hoe is de overstap daarvan vergaan? 

Gelet op de knelpunten in het vervoer van inwoners van en naar dagbesteding kunnen we stellen dat de 

overstap niet vlekkeloos is verlopen. In die gevallen waarbij inwoners herhaaldelijk te laat werden 

opgehaald of weggebracht is alternatief vervoer door een andere vervoerder ingezet. Van de 23 aanwezigen 

op de inloopavond betrof 1 van de problemen vervoer naar en van de dagopvang. 

 

Tot slot 

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben. Als dat niet zo is, dan geven wij u 

uiteraard graag nog een nadere toelichting. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

burgemeester en wethouders van Zutphen, 

de burgemeester,     de secretaris, 

 


