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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
de laatste stand van zaken van het doelgroepenvervoer in de regio Midden-Brabant en de landelijke 
ontwikkelingen op dit gebied.  
 
 Inleiding 
Regiovervoer Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van de gemeenten Tilburg, Waalwijk, 
Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze-Rijen en Loon op Zand. Gezamenlijk regelen wij het 
vervoer van doelgroepen Wmo, leerlingen, jeugdigen en (deels) personen met een arbeidsbeperking.  
 
Na de coronacrisis is er een landelijk tekort aan chauffeurs ontstaan. Ook in onze regio. Oorzaken: 
hoger langdurig ziekteverzuim; oudere chauffeurs zijn met pensioen gegaan en komen niet meer 
terug; een zeer krappe arbeidsmarkt en minder aanwas van nieuwe chauffeurs. Wervingsacties 
leveren te weinig op. 
Het tekort aan chauffeurs leidde in eerste instantie tot problemen in het leerlingenvervoer. Om in 
ieder geval het leerlingenvervoer te kunnen blijven rijden, heeft het ook gevolgen voor het Wmo 
vervoer.  
 
 Informatie 
1. Er speelt een landelijke discussie op politiek niveau over de kwaliteit van het leerlingenvervoer 
In de landelijke media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten verschenen over de problemen met 
het leerlingenvervoer. De klachten gaan met name over de lange omrijdtijden en lange wachttijden, 
waardoor leerlingen te laat op school komen. Regiovervoer Midden-Brabant is aangesloten bij het 
Platform Opdrachtgevers Doelgroepenvervoer. Dit Platform heeft via de VNG bij de commissie OCW 
van de Tweede kamer aandacht gevraagd voor onder andere de volgende punten:  

1. De vraag naar leerlingenvervoer is de laatste jaren gestegen. 
2. Passend onderwijs is in de grotere steden geconcentreerd. 
3. Er zijn meer chauffeurs nodig voor het inkorten van de reistijd. 

 
2. De effecten in Midden-Brabant zijn relatief beperkt 
De gemeente Goirle heeft ca. 850 inwoners die gebruik kunnen maken van het Wmo vervoer. 
Ongeveer 220 pashouders maken daadwerkelijk gebruik van het Wmo vervoer. Van het 
leerlingenvervoer maken in de gemeente Goirle 32 kinderen gebruik, waarvan er 5 door de ouders 
zelf vervoerd worden. Ook maken momenteel 5 leerlingen gebruik van een Reiskoffer-traject om 
zelfstandig te leren reizen met het OV.  
De effecten van de in de media besproken problemen met het leerlingenvervoer zijn in de regio 
Midden-Brabant nog relatief mild ten opzichte van de landelijke problematiek. De meeste leerlingen 
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ervaren weinig hinder van de effecten in het vervoer. De kwaliteit van het vervoer wordt dagelijks 
gemonitord en blijft nog redelijk binnen de norm. De effecten die er zijn spelen met name op het 
gebied van de stiptheid van het vervoer. Dit betekent dat de wachttijden wat langer zijn dan 
normaal. Het aantal klachten is in de gemeente Goirle niet toegenomen.  
 
3. We zorgen voor continuïteit in het leerlingenvervoer, maar dit heeft gevolgen voor de Wmo-
reizigers 
Regiovervoer Midden-Brabant heeft gekozen voor continuïteit van het vervoer van leerlingen en 
jeugdigen om zo in ieder geval te zorgen dat leerlingen en jeugdigen op tijd naar school of 
zorginstelling gebracht worden. Om dit te kunnen doen worden tijdelijk chauffeurs van het Wmo 
vervoer ingezet. Dit heeft tot gevolg dat Wmo reizigers voorlopig niet kunnen reizen tijdens de 
ochtend- en middagspitsuren. Urgente ritten (uitvaarten, huwelijken, station of bushalte) 
uitgezonderd. Het aantal klachten is desondanks niet hoger dan in 2021.  
 
Een andere maatregel is dat leerlingen die individueel vervoer hebben door het Wmo vervoer 
vervoerd worden. Het Wmo vervoer kent, in tegenstelling tot het leerlingenvervoer geen garantie op 
een vaste chauffeur. Ook kan de omrijdtijd wat langer zijn dan in het leerlingenvervoer. 
 
4. De regio werkt gezamenlijk aan oplossingen 
We kijken daarbij naar creatieve oplossingen, en ook naar oplossingen die reizigers zelf kunnen 
treffen. Bijvoorbeeld uitwijken naar alternatieve vormen van vervoer, zoals ANWB-Automaatje en 
andere lokale vervoersinitiatieven. Op www.ikwilvervoer.nl is hierover informatie te vinden. De 
gemeente Goirle biedt ook aan volwassenen die dit niet op eigen kracht kunnen leren,  de 
mogelijkheid om zelfstandig te leren reizen met behulp van De Reiskoffer. Informatie en verwijzing 
loopt via het Dorpsteam of het team Wmo van de gemeente.  
Het dichtzetten van het Wmo vervoer tijdens de spitsuren is een absolute noodmaatregel. Door deze 
maatregel kan het OV-Regiovervoer nog blijven rijden. Wmo reizigers kunnen ook als vrije reiziger 
tegen een hoger tarief in het OV-Regiovervoer reizen tijdens de spitsuren.  
 
Ook voor het leerlingen- en jeugdvervoer kijken we naar mogelijkheden zoals het door ouders zelf 
laten rijden met een kilometervergoeding, aanpassen van schooltijden of tijden van dagopvang of 
behandeling. 
 
 Vervolg 
Er vindt verder onderzoek plaats naar meerdere uitvoerbare maatregelen om de tekorten in het 
vervoer op te vangen.  
 
 Communicatie 
In de regionale en lokale media is er al aandacht besteed aan het chauffeurstekort en wat dit 
betekent voor het Wmo vervoer tijdens de spitsuren. Op de website van Regiovervoer Midden-
Brabant en bij het boeken van ritten worden reizigers geïnformeerd over de situatie.   
 
 Bijlagen 
 N.v.t. 
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