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inleiding Leeswijzer 

Voor u ligt de Wmo benchmark met cijfers over het Deeltaxivervoer in 2013. 
De informatie in de benchmark vormt een aanvulling op informatie die via 
andere kanalen aan gemeenten aangeleverd wordt, onder andere via de 
maandrapportages (informatie over de voortgang van het vervoer) en de 
jaarrekening (vooral gericht op het financiële resultaat). 

Deze benchmark bevat informatie over: 
1) Overzicht inzet maatregelen kostenbeheersing per gemeente 
2) Ontwikkeling kerncijfers per gemeente (2011-2012-2013) 
3) Pashouders en indicaties 2013 
4) OV nabijheidsscan 
5) Ritten en gebruik 2013 
6) Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren (meten doelstellingen bestek) 

Bijlage (separaat meegestuurd): overzicht van meest bereisde herkomst-
bestemmingsrelaties en puntbestemmingen (regionaal en lokaal). 

Door het weergeven van de informatie in de vorm van een benchmark kan 
snel inzicht worden verkregen in de afwijkingen die er zijn tussen de onder¬
linge gemeenten. Gemeenten kunnen die informatie desgewenst gebruiken 
om hun eigen beleid te toetsen of mogelijk zelfs aan te scherpen. 

De aandacht in deze rapportage richt zich enkel op de Wmo-klanten en rit¬
ten. Op die manier willen we de gemeenten, en eventueel geïnformeerde 
belangenorganisaties, een reëel beeld geven over deeltaxi in de eigen ge¬
meente in relatie to t de andere West-Brabantse gemeenten. 

De ritten van vrije reizigers (inclusief de 'voormalige senioren') vallen onder 
het regime van de provincie Noord-Brabant. Benchmarking voor deze ritten 
vindt ook plaats, maar dan tussen de Brabantse regio's onderling. 

De rapportage wijst zich vanzelf. Belangrijk om te weten: 

Afkortingen gemeenten 

Afk. Gemeente 
Abg Aalburg 
Acm Alphen-Chaam 
Bna Baarle-Nassau 
Boz Bergen op Zoom 
Bda Breda 
Dml Drimmelen 
Etl Etten-Leur 
Gtb Geertruidenberg 
Hdb Halderberge 

Afk. Gemeente 
Mdk Moerdijk 
Oht Oosterhout 
Rsd Roosendaal 
Rpn Rucphen 
Sbg Steenbergen 
Wkd Werkendam 
Wdt Woensdrecht 
Wcm Woudrichem 
Zdt Zundert 

WBR | West-Brabant Pnb Provincie N-Brab. 

Definities 
Klantzones 
Klantstrippen 
Vervoersstrippen 

Kilometers 
Vervoerskosten 

Overige vragen? 
Joost Pullens 

aantal doorkruiste klantzones in vervoersgebied 
afrekensystematiek klant (aantal klantzones + 1) 
afrekensystematiek vervoerder (PZN) 
(aantal klantstrippen + opslag zone Haagse Beemden) 
berekende afstand van A naar B in kilometers (PZN) 
vervoerskosten (ritvergoeding en indexering vast¬
gelegd in bestek) plus opslagen (rolstoel, personen¬
wagen en voorin zitten) plus kosten kwaliteitsprikkel 
min klantbijdrage min OV-samenwerkingsbijdrage 

076-5027225 joost.pullens@west-brabant.eu 



1 Overzicht inzet kostenbeheersingsmaatregelen 

De kosten die gemeenten voor deeltaxi (ofwel het Wmo-deeltaxivervoer) 
dienen te betalen, bestaan uit twee componenten: 
» vervoerskosten (97%): zie definitie in inleiding; 
» beheerskosten (3%): kosten bureau KCV. 

De vervoerskosten worden bepaald door: 
a) de afspraken over wie wat betaalt: voor het Wmo-vervoer geldt de af¬

spraak dat de gemeenten de kosten van dit vervoer dragen; 
b) de omvang van het vervoer (zie ad b); 
c) de gemiddelde ritlengte: hoe langer de rit, of beter gezegd hoe meer 

zones een rit doorkruist, hoe hoger de ritvergoeding; 
d) de ritvergoeding (stripprijs): deze is vastgelegd in bestek en dus niet be-

invloedbaar; 
e) de geïnde klantbijdragen: het totaal aan eigen bijdragen van klanten 

wordt in mindering gebracht op de gemeentelijke factuur; 
f) de OV-samenwerkingsbijdrage: ook de gelden vanuit de provinciale sub¬

sidieregeling worden in mindering gebracht op de gemeentelijke factuur. 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat een aantal zaken vastliggen en niet of 
lastig beïnvloedbaar zijn. Eén van de belangrijkste kostenopdrijvende ele¬
menten, de omvang van het vervoer (deeltaxi is in beginsel immers een 
open eind regeling), is daarentegen wel beïnvloedbaar. Op dat punt hebben 
de individuele gemeenten nadrukkelijk eigen invloed. Het gaat dan om: 
- het gebruikerspotentieel: gemeenten bepalen bij de indicatiestelling of 

een klant wel of geen Wmo-vervoersindicatie toegekend krijgt; 
- de gebruiksmogelijkheden: deze worden deels collectief i en deels indivi¬

dueel bepaald. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld individueel besluiten om 
een strippenbudget in te voeren. 

Het overzicht op de bladzijde hiernaast geeft een beeld van de kosten-
beheersingsmaatregelen die op het gebied van Deeltaxi West-Brabant in 
2013 waren doorgevoerd per gemeente. Tevens is aangegeven welke maat
regelen per 1/1/2014 van kracht zijn. 

Uit het overzicht blijkt dat in 2013 in 4 van de 18 gemeenten een strippen-
budget van kracht was (vanaf 2014 geldt dat zelfs voor 7 gemeenten). Via de 
afgifte van een strippenbudget worden de reismogelijkheden van Wmo-
klanten geplafonneerd, waardoor ze niet meer onbeperkt tegen Wmo-tarief 
kunnen reizen. De maatregel raakt slechts een beperkt deel van de klanten, 
namelijk alleen de klanten die zeer frequent van deeltaxi gebruik maken 
(ofwel de grootverbruikers). 

Tevens had in 2013 de helft van de 18 gemeenten een verhoogd (dubbel) 
Wmo-tarief voor de sociale begeleiders ingevoerd. Het betreft hier dan het 
tarief van de persoon die de Wmo-klant vergezelt gedurende de rit (ofwel de 
'sociale begeleider')". 

Begin 2014 heeft de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer de 
rapportage 3 e tranche kostenbeheersing vastgesteld. In die rapportage zijn 
nieuwe kostenbesparende maatregelen in beeld gebracht. 

I Voorbeeld van een uni forme afspraak is het doorreizen tegen taxitarief vanaf de 6 e zone. 
Gemeenten kunnen bovenop die uni forme afspraak individueel besluiten om de afspraak te 
verruimen (bv. via toekennen puntzones of puntbestemmingen). 

I I Naast de sociale begeleider -waar alle Wmo-k lanten recht op hebben- hebben sommige 
Wmo-k lanten ook de indicatie verpl ichte ('medische') begeleider. Die begeleider reist mee 
omdat de Wmo-k lant niet alleen kan reizen (bv. om medische handelingen te verr ichten). 



COLLECTIEF PAKKET INDIVIDUEEL PAKKET Nieuwe maatregelen per 1-1-2014 

Gebruiksrechten 
Wmo-klanten 
per gemeente 

Aalburg 

Alphen-Chaam 

Baarle-Nassau 

Bergen op Zoom 

Breda 

Drimmelen 

Etten-Leur 

Geertruidenberg 

Halderberge 

Moerdijk 

Oosterhout 

Roosendaal 

Rucphen 

Steenbergen 

Werkendam 

Woensdrecht 

Woudrichem 

Zundert 

ritlengtebeperking 
Wmo-tarief 

(aansl taxitarief) 

toevoeging puntzones / 
bestemmingen 

ja, 5 zones 

ja, 5 zones 

puntzones Den Bosch en Gorinchem, pb: 
ZH Elisabeth + Tweesteden (Tbg) + 5 GGZ-

locaties (Oht, Bda, Etl) 

puntzone Breda 

ja, 7 zones 

ja, 5 zones 

ja, 5 zones 

ja, 5 zones 

ja, 5 zones 

ja, 5 zones 

ja, 5 zones 

ja, 5 zones 

pb: ZH Amphia's Langendijk, 
Molengracht (Bda) & Pasteur (Oht) 
gehele gemeente, kernen Breda, R'daal, 
Amphia O'hout 

ja, 5 zones 

ja, 5 zones 

pb: NS-station Tilburg 

ja, 5 zones 

ja, 5 zones pb: ZH Franciscus (Rsd) 

ja, 7 zones 

ja, 5 zones 

pb: ZH Elisabeth (Tbg), ZH 
Tweesteden (Tbg) 

ja, 5 zones 
pb: ZH Breda, Dordrecht, Den Bosch, 
Oosterhout, Tilburg, Gorinchem, 
Waalwijk 

ja, 5 zones 
pb: ZH Amphia 3x (Bda/Oht), NS station 
(Bda), WKC Oude Vest (Bda), ZH 
Franciscus (Rsd) 

Provincie 

s 

( 

trippenbudget 
of km-budget) 

verbod verhoogde 
scoot in klantbijdrage 

taxi sociale beg. 

ja 2x Wmo 

2x Wmo 

ja (600 strippen) 

ja 2x Wmo 

ja (600 strippen) ja 2x Wmo 

ja (600 strippen) 

2x Wmo 

ja 2x Wmo 

ja (600 strippen) ja 

2x Wmo 

2x Wmo 

2x Wmo 

5 GGZ-locaties vervallen als puntbestemming 

invoering strippenbudget 600 strippen 

invoering strippenbudget 600 strippen + 
dubbel Wmo-tarief sociale begeleider 

invoering strippenbudget 600 strippen 

ja, 5 zones 

voor OV-Regiotaxi 



2 Kerncijfers ontwikkeling Wmo per gemeente 

Dit overzicht geeft, over de periode 2011-2012-2013, een beeld van: 
a) de pashouders: het aantal klanten uit de gemeente met een geldige 

-d.w.z. niet geblokkeerde- deeltaxipas i; 
b) de gebruikers: het aantal pashouders dat in het betreffende jaar tenmin

ste 1 rit met deeltaxi heeft verreden; 
c) de grootverbruikers: het aantal Wmo-gebruikers dat in het betreffende 

jaar meer dan 600 klantstrippen met deeltaxi heeft verreden"; 
d) de verreden ri t ten: het totaal aantal verreden Wmo-r i t ten; 
e) de vervoersstrippen: het totaal aantal gefactureerde Wmo-vervoers-

strippen ^ maatgevend voor financiële afrekening); 
f) de rolstoelritten: het totaal aantal rolstoelritten door Wmo'ers in het 

betreffende jaar; 
g) de absolute besparingspotentie in strippen ^ procentueel ongeveer 

gelijk aan de financiële besparing), indien een strippenbudget van 600 
strippen wordt ingevoerd (voor zover nog niet ingevoerd). Het betreft 
dus een optelling van het aantal klantstrippen van klanten die meer dan 
600 Wmo-strippen gereisd hebben. Het overzicht is een optelling van al¬
le strippen boven de 600, dus feitelijk het 'oververbruik'. 

h) de scootmobielritten: geeft zicht op het aantal Wmo-ri t ten met scoot-
mobieľ". 

De aanwezige percentages geven bij 5 van de 8 tabellen de ontwikkeling 
weer ten opzichte van voorgaand jaar. Uitzondering vormen: 
» bij grootverbruikers (c): aantal grootverbruikers is daar afgezet tegen het 

aantal gebruikers geeft beeld van het percentage klanten dat geraakt 
wordt met invoering van een uniform strippenbudget van 600 strippen; 

» bij besparingspotentie (g): aantal strippen afgezet tegen aantal ver-

voersstrippen geeft beeld van de procentuele besparingspotentie. Bij 
de gearceerde gemeenten is reeds een strippenbudget van kracht; 

» bij scootmobielritten (h): aantal scootmobielritten afgezet tegen aantal 
rolstoelritten - geeft beter zicht op aandeel scootmobielvervoer 

i Meetmoment = december 2013 

" Ook in gemeenten die reeds een str ippenbudget hebben ingevoerd kan sprake zijn van 
klanten met een gebruik boven de 600 str ippen. Het betref t dan klanten wiens budget op 
individuele basis is opgehoogd. 

m Opvallend is dat bij een aantal gemeenten met een scootmobielverbod toch nog r i t ten met 
de scootmobiel op Wmo-tar ie f worden verreden. Betreft dan vaak maatwerk. Gemeenten 
kunnen dit zelf ongedaan maken door alle aanwezige scootmobiel indicaties in Yoonidata 
uit te vinken (dat heeft de gemeente Breda bijvoorbeeld gedaan). 



WMO 

Aalburg 
Alphen-Chaam 
Baarle-Nassau 
Bergen op Zoom 
Breda 
Drimmelen 
Etten-Leur 
Geertruidenberg 
Halderberge 
Moerdijk 
Oosterhout 
Roosendaal 
Rucphen 
Steenbergen 
Werkendam 
Woensdrecht 
Woudrichem 
Zundert 
Wmo totaal 

WMO 

Aalburg 
Alphen-Chaam 
Baarle-Nassau 
Bergen op Zoom 
Breda 
Drimmelen 
Etten-Leur 
Geertruidenberg 
Halderberge 
Moerdijk 
Oosterhout 
Roosendaal 
Rucphen 
Steenbergen 
Werkendam 
Woensdrecht 
Woudrichem 
Zundert 

a) pashouders (december) 
2011 
354 
378 

2012 2013 

371 
2.226 
10.150 
1.278 
2.320 
1.227 
1.250 
2.097 
2.623 
2.767 
1.370 
990 
732 
959 
384 

1.250 
32.726 

382 
399 
385 

2.407 
10.150 
1.303 

409 
393 

2.251 
1.246 
1.223 
2.051 

380 
2.657 
10.132 
1.311 

2.716 
3.096 
1.209 
1.035 

2.145 
1.254 
1.205 
1.951 

735 
947 
390 

1.210 
33.135 

2.736 
3.039 
1.205 
1.088 
724 
903 
403 

1.101 
33.036 

Wmo totaal 

2011 
d) verreden ritten 

6.766 
7.092 
8.082 

76.271 
325.280 
37.774 
64.488 
32.206 
27.190 
39.595 
66.749 
95.169 
18.964 
20.426 
22.793 
16.817 
7.907 

27.155 
900.724 

2012 2013 
5.686 5.720 
7.314 8.063 
7.457 7.785 

73.060 79.108 
314.505 
38.148 
63.390 
29.299 
23.303 
36.027 
67.003 
81.122 

310.410 
31.920 
62.903 
30.498 

14.037 
18.575 
24.332 
15.796 

21.307 
34.188 
64.929 
83.837 

8.148 
25.756 

852.958 

15.254 
16.336 
22.169 
14.463 
8.545 
23.813 

841.248 

2013X 
tov 2012 

7X 
-2X 
-1X 
10X 
0X 
1X 
-5X 
1X 
-1X 
-5X 
1X 
-2X 
0X 
5X 
-1X 
-5X 
3X 
-9X 
0X 

2013X 
tov 2012 

1X 
10X 
4X 
8X 
-1X 

-16X 
-1X 
4X 
-9X 
-5X 
-3X 
3X 
9X 

-12X 
-9X 
-8X 
5X 
-8X 
-1X 

b) gebruikers (tenminste 1 rit) 
2011 2012 
230 
200 
225 

1.659 
7.286 
901 

206 
206 

2013 

1.532 
794 
772 

1.321 

221 
1.696 
7.266 
900 

212 
187 

1.721 
2.207 
619 
532 

1.604 
789 
740 

1.308 

217 
1.870 
7.219 
923 

534 
567 
247 
732 

22.079 

1.822 
2.130 
580 
521 

1.514 
810 
703 

1.268 

542 
540 
263 
667 

22.001 

1.791 
2.077 
580 
532 
511 
548 
256 
632 

21.850 

e) vervoersstrippen 
2011 2012 2013 

32.869 26.157 26.075 
34.539 35.707 40.231 
45.377 40.444 41.028 
229.631 211.411 221.423 
980.715 
143.739 
220.629 
117.363 
108.874 
170.472 
210.751 
292.932 

909.320 
146.254 
211.987 
103.849 

75.527 
94.957 
101.531 
74.466 

90.622 
150.377 
208.295 
231.548 

885.861 
118.425 
206.201 
106.112 

34.962 
116.349 

3.085.683 

54.010 
81.609 
106.375 
63.876 

79.878 
146.196 
201.560 
231.341 

34.519 
110.540 

2.816.900 

57.200 
71.151 
96.786 
57.712 
35.645 
101.360 

2.724.185 

2013X 
tov 2012 

3X 
-9X 

-1X 

2013X 
tov 2012 

0X 
13X 
1X 
5X 
-3X 

2X 
-12X 

-13X 
-9X 

c) grootverbr. ^ 600 klantstr.) 
2011 2012 2013 

12 7 7 
13 11 16 
23 17 17 
71 69 50 

257 251 227 
43 51 32 
69 70 67 
36 27 34 
33 33 19 
51 42 34 
57 53 54 
78 50 57 
26 12 13 
39 32 22 
41 40 38 
21 19 15 
8 16 16 

45 42 45 
923 842 763 

f) rolstoelritten 
2011 2012 2013 
822 723 779 
906 1.114 1.124 
468 598 575 

5.069 6.035 6.593 
25.754 24.925 25.346 
4.136 4.671 3.800 
6.039 6.427 5.980 
2.936 2.946 3.126 
2.093 1.600 1.385 
4.144 3.518 3.521 
7.389 7.314 7.298 
8.823 8.172 8.337 
1.213 541 912 
906 1.592 1.247 

1.259 1.547 1.617 
1.349 1.628 1.383 
1.140 1.168 1.626 
3.240 3.313 3.305 

77.686 77.832 77.954 

X t.o.v. 
gebr. '13 

8,6X 
7,8X 
2,7X 
3,1X 
3,5X 
4,4X 
4,2X 
2,7X 
2,7X 
3,0X 
2,7X 
2,2X 
4,1X 
7,4X 
2,7X 
6,3X 
7,1X 
3,5X 

2013X 
tov 2012 

8X 

-4X 
9X 
2X 

-19X 
-7X 
6X 

-13X 
0X 
0X 
2X 
69X 
-22X 
5X 

-15X 
39X 

g) tot. klantstr. 
gebr. > 600 

X t.o.v. 
vv-strippen 

1.935 
13.562 

7X 
34X 

7.878 
15.791 

19X 
7X 

78.903 
1.472 

9X 78.903 
1.472 1X 

16.470 
10.580 

8X 
10X 

2.766 
14.823 

3X 2.766 
14.823 10X 
18.740 
1.676 

9X 18.740 
1.676 1X 
572 

8.136 
1X 572 

8.136 11X 
17.914 
5.289 

19X 
9X 

4.958 
15.815 

14X 
16X 

237.280 9X 

h) ritten Wmo 
scootmobiel 

X scoot t.o.v. 
rolstoelritten 

9 
182 

1X 
16X 

16 
135 

3X 
2X 

0 
450 

0X 
12X 

283 
359 

5X 
11X 

111 
466 

8X 
13X 

931 
58 

13X 
1X 

7 
41 

1X 
3X 

98 
247 

6X 
18X 

3 
11 

0X 
0X 

3.407 4X 



3 Toelichting pashouders en indicaties 

Bijgevoegd overzichten van respectievelijk: 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

3.9 

3.10 

3.11 
3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

Aantal Wmo-pashouders per december met geldige pas; 
Verdeling Wmo-pashouders naar geslacht; 
Verdeling Wmo-pashouders naar leeftijdscategorie; 
Gemiddelde leeftijd Wmo-pashouders; 
Percentage pashouders met indicatie gewone rolstoel; 
Percentage Wmo-pashouders met indicatie elektrische rolstoel; 
Percentage Wmo-pashouders met indicatie scootmobiel; 
Percentage Wmo-pashouders met indicatie rolstoel (gewone en/of 
elektrische en/of scootmobiel). Gemeenten betalen een opslag van 
30% op de stripprijs'; 
Percentage Wmo-pashouders met indicatie transfer ^ mogelijkheid 
om overstap naar zitplaats te maken); 
Percentage Wmo-pashouders met indicatie opvouwbare rolstoel 
(bagage); 
Percentage Wmo-pashouders met indicatie rollator (bagage); 
Percentage Wmo-pashouders met indicatie verplichte ('medische') 
begeleiding: betreft klanten die niet zelfstandig kunnen reizen. Die 
klanten mogen alleen met deeltaxi reizen met een verplichte (gratis) 
begeleider die zo nodig medische handelingen kan verrichten; 
Percentage Wmo-pashouders met indicatie personenwagen: betreft 
klanten die perse met een personenwagen vervoerd moeten worden. 
Gemeenten betalen een opslag op de ritprijs voor deze indicatie; 
Percentage Wmo-pashouders met indicatie voorin zitten: betreft 
klanten die perse voorin de taxi moeten zitten (bv. vanwege wagen¬
ziekte). Gemeenten betalen een opslag op de ritprijs voor deze indi¬
catie"; 
Percentage Wmo-pashouders met indicatie lage instap: betreft klan¬
ten die, ook niet met hulp van de chauffeur, een instap van 27 cm 
kunnen nemen; 

3.16 

3.17 

3.18 

Percentage Wmo-pashouders met indicatie extra beenruimte: betreft 
klanten die met been gestrekt moeten reizen (kan ofwel in perso¬
nenwagen voorin ofwel in bus met inklapbare voorstoel); 
Percentage Wmo-pashouders met specifieke voertuigindicatie: be¬
tref t klanten die 1 of meerdere rolstoel- of voertuigindicaties heb-
ben m . Hoe hoger dit percentage, hoe belastender het is voor de uit¬
voering. 
Percentage Wmo-pashouders gerelateerd naar aantal inwoners: 
geeft beeld van de verschillen tussen de diverse gemeenten. 

Opslag komt voor t uit de extra handelingen die de chauffeur dient te verr ichten voor dit 
vervoer (t i jd = geld). 

Opslag op de voertuigindicaties personenwagen en voorin zi t ten hangt samen met fei t 
dat deze indicaties de combinat iemogel i jkheden van taxibedri jven beperken. Het is ook 
gewenst dat gemeenten terughoudend zijn met de afgifte van deze indicaties. 

Rolstoelindicaties = gewone rolstoel, elektrische rolstoel en /o f scootmobiel 
Voertuigindicaties = personenwagen, voorin zi t ten, lage instap, extra beenruimte en/o f 
hoge zit. 



2.657 

^ 4 0 ^ ^ 3 9 ^ ^ 380 ^ l | 

10.132 

1 
aantal Wmo-pashouders 

geldige Deeltaxipas, per december 

3.039 

2.736 

2 . 1 4 5 1.951 

1 . 3 1 1 1 . 2 5 4 1 . 2 0 5 1 . 2 0 5 1.088 9 0 3 1.101 
724 9 0 3 

403 

Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb M d k Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt 

3.1 

leeftijdsverdeling Wmo-pashouders 
gecategoriseerd 

Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb Mdk Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wem Zdt WBr 

*25 ļAäi i25-39jaar 40-64jaar i65-79jaar 80+jaar 

Wmo pashouders naar geslacht 
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gemiddelde leeftijd Wmo-pashouders 
o.b.v. geldige Deeltaxipas, per december 
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V pashouders met indicatie transfer 
kunnen overstap maken vanuit rolstoel naar zitplaats 

V pashouders met indicatie opvouwbare rolstoel 
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V pashouders met indicatie verplichte begeleiding 
mogen alleen onder begeleiding met deeltaxi reizen 
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% pashouders met indicatie voorin zitten 
perse zitplaats voorin (opslag ritprijs) 

9ť» pashouders met indicatie personenwagen 
perse personenwagen, geen bus (opslag ritprijs) 
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% pashouders met indicatie lage instap % pashouders met indicatie extra beenruimte 
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Pashouders en indicaties 
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Vo pashouders met specifieke wagenindicatie 
^ rolstoel- of wagenindicatie) 

V Wmo-pashouders t.o.v. aantal inwoners 

25,3"7o 
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4 OV-nabijheidsscan 

Project substitutie van Wmo naar OV 
Afgelopen jaar zijn vanuit het Fonds Vervolgaanpak Toegankelijkheid diver
se acties in gang gezet om, naast het fysiek toegankelijk maken van bushal
tes, ook mentale drempels bij klanten weg te nemen om gebruik te gaan 
maken van het openbaar vervoer. Deze acties vallen samen onder de noe
mer van dit project. Het doel is helder: elke klant die (nu of in de toekomst) 
met het OV reist in plaats van met de Wmo-Deeltaxi, scheelt de gemeente 
direct in de kosten. Belangrijke winst voor de klant zit vooral in een extra 
stuk zelfstandigheid en onafhankelijkheid om zich te verplaatsen. 

Vanuit het project zijn een aantal activiteiten in gang gezet, zoals: 
a) Project OV-maatje: samen met o.a. MEE en Amarant is project opgestart 

om klanten van Amarant onder begeleiding van een OV-maatje wegwijs 
te maken in het OV; 

b) OV-cursus voor Wmo-consulenten: vanuit KCV zijn OV-cursussen georga¬
niseerd, specifiek gericht op de Wmo-consulenten (ofwel de indicatie¬
stellers). Zij zijn -via een theoretisch deel en een praktijkdeel- geïnfor¬
meerd over het vernieuwde OV en de mogelijkheden van het OV. 

c) Basisanalyse data: de beschikbare ritgegevens van deeltaxi zijn op kaart 
gezet om van daaruit nieuwe (in tabelvorm niet direct zichtbare) ver¬
banden te ontdekken. 

Uit die laatste actie, de basisanalyse, is de OV-nabijheidsscan ontstaan. In 
de basisanalyse zijn niet alleen de ritten van deeltaxi (uit 1 e kwartaal 2013) 
op kaart gezet, maar ook alle bushaltes' in Brabant, inclusief de mate van 
toegankelijkheid. Door beide data tegen elkaar af te zetten, ontstaat op 
ritniveau" zicht op de nabijheid van het openbaar vervoer. Op die manier 
kan namelijk berekend worden wat de hemelsbrede loopafstanď" is to t de 
dichtstbijzijnde bushalte. Bij de ritgegevens van deeltaxi is, via een koppe¬

ling met de klantgegevens, namelijk ook duidelijk wanneer sprake is van 
een woonadres. 

Uitkomsten OV-nabijheidsscan 
In de hiernaast weergegeven grafiek zijn de resultaten per gemeente weer¬

gegeven in een drietal categorieën (0-400 m, 400-800 m en > 800 m). De 
belangrijkste bevindingen: 
» De OV-nabijheid op korte afstand ^ 400 meter) is in de gemeente 

Steenbergen het laagst. De nabijheid in de grotere gemeenten met een 
centrumfunctie is vanzelfsprekend hoger. In Aalburg is de nabijheid het 
hoogst, met dank aan de aanwezige buurtbushaltes. 

» In Alphen-Chaam en Werkendam is de OV-nabijheid het minst goed, 
afgaande op het percentage ritten in de categorie > 800 meter. Ook 
Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht scoren wat minder. Dit is ook te 
verklaren , gelet op de meer landelijke ligging van deze gemeenten. 

Vanuit deze systematiek is een indicatietool ontwikkeld, die in de loop van 
2014 beschikbaar zal worden gesteld aan alle Wmo-consulenten. Deze tool 
kan helpen bij de beantwoording van het vraagstuk, of de klant voor (een 
deel van) de eigen vervoersbehoefte ook gebruik kan maken van het regu¬

liere OV
i v

. 

i Haltebestand is inclusief buurtbushaltes. 
" Gekozen is voor een analyse op r i tniveau. Voordeel is dat op die manier gekeken word t 

naar gebruiksgegevens. Van het totaal aantal verreden Wmo-r i t ten is, via Google Maps, 
de afstand van het woonadres to t de dichtstbi jzi jnde OV-halte berekend. Nadeel van 
analyse op r i tniveau is wel dat veelgebruikers relatief zwaar meetel len (en niet-

gebruikers niet inzichtelijk zijn). Een analyse van nabijheid van het OV op klantniveau 
was eventueel ook een optie geweest. In dat geval ontstaat weliswaar zicht op de nabij¬

heid van het OV per individuele klant (ook van de niet-gebruiker), alleen ontbreken dan 
juist weer de gebruiksgegevens. 

m Let op: de berekende loopafstand is de hemelsbrede afstand to t de halte via Google 
Maps. In die berekening word t geen rekening gehouden met versperringen (bv. via wa¬

ter o.i.d.). Afwi jk ingen op de grafiek zullen in de prakti jk echter te verwaarlozen zijn. 
i v Aanvullend op de tool is nog wel een controle op f requent ie van het OV noodzakelijk. 

Die informatie is te achterhalen via de website van OV 9292. 
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5 Toelichting ritten en gebruik 

Bijgevoegd overzichten van respectievelijk: 
5.1 Aantal verreden Wmo-ri t ten op jaarbasis; 
5.2 Percentage rolstoelritten ten opzichte van totaal aantal verreden 

Wmo-r i t ten; 
5.3 Percentage Wmo-ri t ten binnen de eigen gemeente; 
5.4 Percentage Wmo-ri t ten gerelateerd naar aantal inwoners; 
5.5 Aantal gebruikers Wmo-deeltaxipas (tenminste 1 rit op jaarbasis); 
5.6 Overzicht percentage gebruikers O niet gebruikers, gerelateerd ten 

opzichte van aantal pashouders december (van klanten met geldige 
Wmo-deeltaxipas in december is dus nagegaan of ze in 2013 1 of 
meer ritten met deeltaxi hebben verreden); 

5.7 Overzicht reisfrequentie van gebruikers, procentueel weergegeven in 
viertal categorieën; 

5.8 Overzicht gemiddeld aantal ritten per gebruiker; 
5.9 Overzicht gemiddeld aantal klantstrippen per gebruiker. Deze ligt in 

meer landelijk gelegen hoger vanwege relatief langere ritlengte; 
5.10 Percentage gebruikers dat op jaarbasis meer dan 600 klantstrippen 

heeft verreisd: geeft beeld van het percentage klanten dat geraakt 
wordt door invoering van een strippenbudget van 600 strippen'; 

5.11 Gemiddelde ritlengte in klantstrippen: geeft beeld van de gemiddelde 
ritlengte op basis van aantal klantstrippen. Ook hiervoor geldt dat de 
ritlengte in de landelijk gelegen gemeenten hoger ligt dan de ritleng-
te in de andere gemeenten; 

5.12 Gemiddelde ritlengte in (berekende) kilometers: geeft beeld van de 
gemiddelde ritlengte in kilometers, op basis van de door de ritplan-
ner van PZN berekende reisafstand (kortste route over de weg); 

5.13 Wmo-vervoerskosten per rit: geeft zicht op de netto vervoerskosten" 
van deeltaxi op ritniveau; 

5.14 Wmo-vervoerskosten per pashouder: idem, maar dan gerelateerd 
naar het aantal Wmo-pashouders; 

5.15 Wmo-vervoerskosten per gebruiker: idem, maar dan gerelateerd 
naar het aantal gebruikers; 

5.16 Wmo-vervoerskosten per inwoner: idem, maar dan gerelateerd naar 
het aantal inwoners. 

Wat kan ik nu uit al deze informatie afleiden? 

Voorbeeld: de gemeente Rucphen 
1 reeds strippenbudget ingevoerd (per medio 2011) 
2 vanwege trippenbudget forse afname aantal Wmo-ritten (in 2010 nog 21.900 ritten) 
3.17 minimum aantal klanten met specifieke wagen indicatie (rolstoel of voertuig) 

-— vermoedelijk sprake van streng indicatiebeleid, lijkt weinig winst meer te behalen 
5.4 gemiddeld aantal ritten per inwoner -— behoort tot de laagste van alle gemeenten 
5.8 gemiddeld aantal ritten per gebruiker -— behoort tot de laagste van alle gemeenten 
5.9 gemiddeld aantal klantstrippen per gebruiker -— is laagste van alle gemeenten 
5.14 Wmo-vervoerskosten per pashouder -— is laagste van alle gemeenten 
5.15 Wmo-vervoerskosten per gebruiker -— is laagste van alle gemeenten 
5.16 Wmo-vervoerskosten per inwoner -— behoort tot de laagste van alle gemeenten 

Rucphen heeft op gebied van sturing op kosten voor deeltaxi de afgelopen jaren behoorlijke 
slagen gemaakt. Afgaande op de informatie uit deze Wmo-benchmark lijkt verder bezuini¬
gen op de Wmo-Deeltaxi, zonder invoering van nieuwe maatregelen, weinig realistisch. 

i Dit geldt niet voor de gemeenten die reeds een str ippenbudget hebben ingevoerd. Voor 
die gemeenten geldt dat percentage gebruikers boven de 600 str ippen op verzoek meer 
strippen toegewezen hebben gekregen. 

" De netto vervoerskosten zijn gedefinieerd als de bruto vervoerskosten (ritpri js + opsla
gen op de ritpri js + kosten kwaliteitsprikkel + btw) minus de inkomsten (klantbijdrage + 
OV-samenwerkingsbijdrage). De beheerskosten van KCV (ca. 3^S) en de kort ing op de 
klantregistratie zijn niet meegenomen in deze berekening ^ geen vervoerskosten). 
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aantal gebruikers Wmo-pas 
1 of meer ritten op jaarbasis 
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overzicht gebruik Wmo-pas 
gebruikers vs niet gebruikers (o.b.v. actieve pashouders dec.) 
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aantal ritten / aantal gebruikers 
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gemiddeld aantal klantstrippen per gebruiker 
aantal klantstrippen ļ aantal gebruikers 

9ť» gebruikers ^ 600 strippen 
t.o.v. alle gebruikers op jaarbasis 

6,3% 

113 I 1 1 * I 112 

Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb M d k Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt W m o 
to t 

Abg Acm Bna Boz Bda Dml Etl Gtb Hdb M d k Oht Rsd Rpn Sbg Wkd Wdt Wcm Zdt W m o 
t o t 

5.9 5.10 WMO 
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6 Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren bestek 

Bij aanvang van het huidige contract hebben we ons het volgende doel ge
steld (artikel 1.4 uit Aanbestedingsdocument): 

Doel is een goede en kwalitatief gelijkmatige, uitvoering van het regiotaxi-
vervoer in West-Brabant. "Gelijkmatigheid" betreft zowel de spreiding in 
tijd, als over het gebied (per betalende overheid), als per (sub-)klantgroep. 
Van de inschrijver wordt verwacht dat deze "klantvriendelijkheid" en "kwali
teit" hoog in het vaandel heeft staan. Met een mix van bonus/malus en 
boetes op basis van diverse kwaliteitsindicatoren (waarvan "klanttevreden¬
heid" een belangrijke is) wordt op het gewenste kwaliteitsniveau aange¬
stuurd. (...) 

Via diverse kwaliteitsindicatoren meten we de geboekte progressie. Dat zijn 
de volgende indicatoren: 
» percentage meldingen en klachten (die bij de vervoerder worden inge¬

diend) 
» spreiding percentage meldingen en klachten per opdrachtgever 
» aantal schriftelijk afgehandelde klachten 
» percentage ti jdigheid, zowel van regulier vervoer als specifiek van rol¬

stoelvervoer 
» gemiddeld percentage tevredenheid, ofwel de uitkomst van de weging 

uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek 
» de rapportcijfers uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek 
» de gemiddelde wachtti jd van het callcenter. 

Gezamenlijk geven deze indicatoren een beeld van de ontwikkeling in t i jd. 
Tevens kan via de verschillende indicatoren bepaald worden of sprake is 
van consistentie. Belangrijk om te benoemen is dat de trendlijn in de be¬
oordeling voor ons belangrijker is dan de absolute cijfers i. Daar komt bij dat 
deze kwantitatieve cijfers ook gestaafd moeten worden met geluiden van¬
uit de achterbannen. 

Afgaande op de cijfers kan geconcludeerd worden dat, ten opzichte van het 
referentiejaar 2008, op alle gemeten indicatoren sprake is van een aanzien¬
lijk verbeterde uitvoeringskwaliteit. Het feit dat die ontwikkeling zich op 
meerdere facetten voor doet, onderstreept de consistentie van de data. 

In het meest recente Reizigersoverleg Deeltaxi West-Brabant (maart 2014), 
waar een vertegenwoordiging van belangenorganisaties zitting in heeft, 
hebben de circa 20 aanwezige leden ook aangegeven dat ze over de hele 
linie behoorlijk tevreden zijn over de huidige dienstverlening. 

Zeker bij meldingen en klachten is bekend dat het ingediende aantal alti jd lager ligt dan 
het daadwerkeli jke aantal (topje van de ijsberg). Dat gegeven is echter voor alle jaren van 
toepassing. Door naar de t rend te kijken in plaats van de absolute cijfers ontstaat toch een 
vri j goed beeld van de ontwikkel ing die zich voordoet . 



meten doelstellingen aanbesteding | 2008 * | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 

meldingen/klachten 2,696 2,09 1,89 1,59 1,89 1,89 
verschil t.o.v. voorgaand jaar -2300, -10/ -1700 2000 0/ 
spreiding 9 meldingen per opdrachtgever 0,596-9,096 1,39-2,99 0,99-3,09 1,09-4,09 1,09-2,99 
aantal opdrachtgevers > dan 2,09 10 6 7 4 6 7 

schriftelijk afgehandelde klachten 3.041 2.295 2.159 1.495 1.614 1.383 
verschil t.o.v. voorgaand jaar -2500, -600, -31/ 800 -14/ 

9 op tijd ophalen 77,59 77,39 80,19 82,89 82,79 83,19 
9 op tijd ophalen rolstoelvervoer 73,29 74,29 78,89 81,39 80,69 81,69 

gemiddeld "percentage tevredenheid" KTO (na weging) 87,99 91,19 91,39 92,39 93,59 93,99 
waardering voor het systeem deeltaxi 7,7 7,7 7,9 7,6 7,7 7,8 
waardering voor uitvoering door PZN 7,7 7,7 7,8 7,7 7,8 7,9 
waardering voor uitvoering door taxibedrijven 7,9 7,8 7,9 7,8 7,9 7,9 

gemiddelde wachttijd telefonie 123 sec 91 sec 57 sec 30 sec 24 sec 24 sec 
0-20 sec 619 709 669 769 779 759 
21-60 sec 189 159 129 9 9 109 129 
^ 1 sec 229 169 269 159 129 139 

* 2008 = referentiejaar in aanbestedingsdocument 


