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Kennisnemen van 
 
De gemeenteraad heeft gevraagd om op de hoogte te worden gehouden van de (kosten) 
ontwikkeling van het doelgroepenvervoer. Bijgaand treft u de informatie aan over het jaar 2019. Het 
doelgroepenvervoer bestaat uit de onderdelen vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi) en routevervoer 
(Leerlingenvervoer). De kostenontwikkeling van de Regiotaxi betreft geheel 2019. Voor het 
leerlingenvervoer betreft dit de schooljaren die vallen in 2019. 
 
Inleiding 
 
Op 11 september 2018 heeft de gemeenteraad in een motie de wens uitgesproken om ieder half jaar 
geïnformeerd te worden over de kostenontwikkeling van het doelgroepenvervoer. In deze brief zijn 
de cijfers over het jaar 2019 opgenomen.  
De cijfers over de eerste maanden van 2020 zijn niet opgenomen. Vanwege de Coronacrisis is het 
aantal uitgevoerde ritten drastisch afgenomen. Ter indicatie: in week 13 zijn voor de beide vormen 
van vervoer niet meer dan 57 ritten uitgevoerd. Over 2019 wat dit gemiddeld nog 520 ritten per 
week. Er kan zodoende geen zuiver beeld van de situatie gegeven worden.  
Om de ontwikkelingen te kunnen vergelijken zijn de punten uit de raadsinformatiebrief van mei 2019 
opgenomen en is dezelfde structuur aangehouden. Ook zijn volledigheidshalve de ambities en 
doelstellingen nogmaals opgenomen. In het geval er voor de gemeente Goirle specifieke 
ontwikkelingen zijn die niet in de vorige informatiebrief zijn meegenomen worden deze aanvullend 
genoemd.  
 
Ambitie van het doelgroepenvervoer 
 
Op basis van de visie op het doelgroepenvervoer in Midden-Brabant is er een tweeledige ambitie 
neergelegd: 

a) Minder doelgroepenvervoer door kantelingsmaatregelen (verbeterde toegang tot (openbaar) 

vervoer, gebruik maken van voorliggende voorzieningen, meer nadruk op zelfredzaamheid 

van mensen). 

b) Het efficiënter organiseren van het doelgroepenvervoer (betere benutting van de capaciteit, 

efficiëntere inzet van voertuigen, meer integrale regie op doelgroepenvervoer). 

Deze ambitie is in een programmaplan doorontwikkeling en innovatie vertaald naar de volgende 
doelstellingen: 
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- Het doelgroepenvervoer neem vanaf 2019 jaarlijks met 1% af door gebruik van kleinschalige 

vervoersoplossingen; 

- Het aantal indicaties neem vanaf 2019 jaarlijks af met 2,5% door OV-kennismakingsdagen en 

gebruik van individuele reisbegeleidingsproducten en -diensten; 

- Het vervoer daalt vanaf 2020 met 5% door het OV-advies (dit betreft het totale 

vervoersvolume, waardoor ook het provinciale regiovervoer) 

Voor de gemeente Goirle zijn op basis van de cijfers van Bureau Regiovervoer Midden-Brabant 
enkele specifieke ontwikkelingen die van invloed zijn op de kostenontwikkeling op een rij gezet. 
 
Gegevens analyse 
 
De genoemde getallen zijn de gemiddelden per maand over de periode.  

Vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi) 2018 2019 

Geregistreerde pashouders 737 803 

Reizende pashouders 263 403 

Uitgevoerde ritten (gem per maand) 1798 1764 

 

Routegebonden vervoer 
(leerlingenvervoer) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Aantal leerlingen 29 30 24 

Uitgevoerde ritten 635 529 545 

 
Regiotaxi 
Het aantal uitgevoerde ritten met de Regiotaxi is het afgelopen jaar iets gedaald in 2019 ten opzichte 
van 2018. Voor de gehele regio is het beeld dat het aantal ritten over 2018 en 2019 stabiel gebleven 
is. Verder valt op dat het aantal mensen dat gedurende het jaar gebruik heeft gemaakt van de 
Regiotaxi flink gestegen is. Het gemiddeld aantal ritten per reizende pashouder is daarmee gedaald 
ook gedaald van ongeveer 6,8 naar 4,4 ritten per persoon per maand. 
 
Leerlingenvervoer  
Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer is afgenomen. Vanwege het kleine 
aantal unieke gebruikers hebben individuele indicaties, zoals bijvoorbeeld individueel vervoer, een 
grote impact op de cijfers. Er zijn geen wijzigingen in beleid of acties in de uitvoering die het verschil 
tussen de schooljaren verklaren. 
 
Opvallende ontwikkelingen 
 
De rapportages die het bureau Regiovervoer Midden-Brabant oplevert bestaan uit een aantal 
onderdelen. Enkele onderdelen worden ten behoeve van een vergelijking met de vorige 
raadinformatiebrief herhaald, andere punten kunnen niet worden vergeleken omdat deze data niet 
meer in de standaardrapportages is opgenomen. 
 
Ritten met een aanvullende indicatie 
Ook in 2019 zijn er relatief gezien veel ritten met een rolstoeltaxi uitgevoerd. Het percentage van het 
aantal ritten met deze vorm van vervoer is in Goirle 19,7% van het totaal. Voor de regio ligt het 
gemiddelde op 10,4%. Het verpleeghuis is voor dit verschil een belangrijke verklaring. Het aantal 
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ritten met een andere indicatie, zoals voorin zitten, medische begeleiding en personenauto liggen op 
of rond het gemiddelde van de regio. 
 
No-show ritten 
Een geplande rit wordt als no-show rit geregistreerd als de chauffeur en de reiziger elkaar niet 
hebben ontmoet op de afgesproken plaats, ondanks verschillende communicatiemiddelen om dit te 
voorkomen. Het aantal no-show ritten in 2019 is in vergelijking met 2018 iets gedaald van 2,2% naar 
2,1%. Dit is lager dan het regionale gemiddelde wat ligt op 2,5%. 
 
Geannuleerde ritten 
Ritten die door reigers of ouders/verzorgers telefonisch of via de website worden afgemeld. Het 
aantal geannuleerde ritten voor het leerlingenvervoer bedraagt over 2019 in Goirle 12,7%. Dit is fors 
lager dan het gemiddelde in de regio (14,6%). 
 
Klanttevredenheid 
De meeste klanten zijn nog steeds tevreden over het regiovervoer. Het gemiddelde 
tevredenheidscijfer komt voor heel 2019 uit op een 8,0. Dit was in 2018 nog een 7,4. 
 
Kosten 
In vergelijking met 2018 zijn de totale kosten met 2,5% gedaald. Dit komt vanwege een kleiner aantal 
jongeren die gebruik maken van leerlingenvervoer. De vervoerskosten voor dat type vervoer zijn in 
2019 met 21% gedaald. De daling van de kosten volgt uit het mindere aantal leerlingen die gebruik 
maakt van het leerlingenvervoer. De vervoerskosten voor de Regiotaxi zijn daarentegen gestegen 
met 1,9%. Deze stijging is in lijn met de regionale kostenontwikkeling. Een aantal maatregelen om de 
doelstellingen zoals genoemd in de doelstellingen zijn in het tweede deel van 2019 ingevoerd. De 
effecten van deze maatregelen op de kosten van het vervoer zijn pas in 2020 te verwachten.  
 

 Gemiddelde 
kosten per 
maand 2018 

Totale kosten 
over 2018 

Gemiddelde 
kosten per 
maand 2019 

Totale kosten 
over 2019 

Regiotaxi € 32.555 € 390.668 € 33.182 € 398.189 

Leerlingenvervoer € 8.156 € 97.879 € 6.514 € 78.176 

Totaal € 40.711 € 488.547 € 39.696 € 476.365 

 
 
Vervolg 
 
Een aantal van de genoemde acties om de doelstellingen te kunnen behalen zijn in het afgelopen jaar 
verder uitgewerkt en doorgevoerd. In regionaal verband zijn door het bureau doelgroepenvervoer op 
uitvoeringsniveau onder andere het afschalen van diensten (augustus 2019) en het aanpassen van de 
pauzetijd (oktober 2019) doorgevoerd. Daarnaast is beleidsmatig voor enkele gemeenten in de regio 
waaronder voor Goirle het kilometerbudget Regiotaxi ingevoerd. Aanvullend hierop gaat het ANWB 
AutoMaatje medio 2020 in Goirle van start.  
De effecten van de verschillende maatregelen en projecten worden op zijn vroegst pas in de loop van 
2020 zichtbaar. Daarnaast heeft de huidige crisis impact op de ontwikkeling van het aantal reizigers, 
gemaakte ritten en de kosten over 2020.  
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