
Samen op weg, Twentse visie 
op vervoer onder 
gemeentelijke 
verantwoordelijkheid



Hoofdlijnen visie 
• Het inzetten en stimuleren van de 

eigen kracht van mensen en lokale 
initiatieven

• Het maximaal gebruik maken van 
het openbaar vervoer (OV) 

• Een gezamenlijke inkoop van een 
maatwerkvoorziening vervoer voor 
alle vormen van geïndiceerd 
vervoer



Tijdspad 
27-10-2015 College B&W Twentse Visie vastgesteld 
1-12-2015 Commissie Samenlevingszaken Kennis genomen van  

Twentse Visie 
21-06-2016 Wmo-raad Voorzitters geïnformeerd 

over visie vervoer 

28-6-2016 Commissie Samenlevingszaken besloten tot 
themabijeenkomst

5-7-2016 Schaduwfractieleden, 
Vertegenwoordigers Wmo-raad, 
begeleidingscommissie 
leerlingenvervoer, cliëntenplatform en 
ouderenbonden
 

Themabijeenkomst Vervoer 

22-08-2016 Cliëntenplatform Informatie / Presentatie 
Vervoer 

15-09-2016 Wmo-raad Advies uitgebracht 
6-10-2016 Cliëntenplatform & 

Begeleidingscommissie 
Leerlingenvervoer 

Informatiebijeenkomst 

11-10-2016 Commissie Samenlevingszaken Visie besproken
29-11-2016 College B&W Ingestemd met aanbesteding
23-03-2017 Raadsleden per mail geïnformeerd 

voorlopige gunning 
 

30-03-2017 Persbericht over gunning  



Planning (2)

18-5-2017 Wmo-raad & 
Cliëntenplatform

Informeren

30-5-2017 College B&W Formaliseren besluit college 
over niet herindiceren

Voor 1-7-2017 Alle Twentse Gemeenten 
Gezamenlijk

Communiceren naar inwoners 
over de veranderingen in het 
vervoer 

September 2017 College B&W Besluit over extra buurtbuslijn 

Oktober 2017 Start RIA Twente 



Veranderingen in het 
vervoer

1-7-2017 einde regiotaxi, start
  incidenteel wmo-vervoer 

1-1-2018 start OMD-vervoer 

1-8-2018 start leerlingenvervoer 



Soort 
vervoer

Hoe is het nu? Hoe is het straks? Wat betekent dat voor u 
als u een indicatie heeft?

RegioTaxi U reist per zone
U betaalt een bijdrage per rit
U zit soms met andere 
mensen in de RegioTaxi
Om met korting te reizen, 
heeft u een indicatie nodig

U reist per kilometer
U betaalt een bijdrage per rit
U zit soms met andere mensen 
in het incidenteel Wmo vervoer
Om met korting te reizen, heeft 
u een indicatie nodig

Per 1 juli 2017 gaat dit in.
Het aantal zones waar u recht op 
heeft wordt omgerekend naar aantal 
kilometers
U krijgt geen nieuwe indicatie, u 
houdt de indicatie die u heeft

Leerlingen-
vervoer

Uw kind reist per bus naar 
school en terug
De gemeente regelt het en 
het samenwerkingsverband 
indiceert
Afhankelijk van uw inkomen 
betaalt u wel of geen eigen 
bijdrage

Uw kind reist per bus naar 
school en terug
De gemeente regelt het en het 
samenwerkingsverband 
indiceert
Afhankelijk van uw inkomen 
betaalt u wel of geen eigen 
bijdrage

Dit gaat per 1 augustus 2018 in. 
Zoals elk jaar wordt er gekeken naar 
wat uw kind nodig heeft om naar 
school en terug te reizen

Vervoer in de 
Jeugdwet

Uw kind wordt naar een 
behandellocatie gebracht
Waar mogelijk wordt dit 
gecombineerd met 
bijvoorbeeld leerlingenvervoer
U betaalt geen eigen bijdrage

Uw kind wordt naar een 
behandellocatie gebracht
Waar mogelijk wordt dit 
gecombineerd met bijvoorbeeld 
leerlingenvervoer
U betaalt geen eigen bijdrage

Dit gaat per 1 januari 2018 in. 
Uw kind behoudt de huidige indicatie

Vervoer van 
en naar de 
dagbesteding

Als u vervoer van en naar de 
dagbesteding hebt, wordt u 
opgehaald door de 
zorgaanbieder
U reist samen met anderen die 
ook naar dezelfde 
zorgaanbieder moeten.
Afhankelijk van uw inkomen 
betaalt u een eigen bijdrage 
via het CAK

Als u vervoer van en naar de 
dagbesteding hebt, reist u met 
de door de gemeente gekozen 
vervoerder
U reist samen met anderen, 
liefst naar dezelfde 
zorgaanbieder maar soms wordt 
er ook ergens anders gestopt
Afhankelijk van uw inkomen 
betaalt u een eigen bijdrage via 
het CAK

Dit gaat per 1 januari 2018 in
U krijgt een nieuwe beschikking 
maar geen nieuwe indicatie. Dus als 
u nu vervoer van en naar de 
dagbesteding heeft, dan heeft u dat 
per 1 januari ook. 

Veranderingen voor cliënt
Conceptversie - Regionaal



Tarieven
  Huidig 

gereduceerd tarief
Taxi Centrale 
Witteveen (TCW)

Tarief voor 
incidenteel vervoer
wat client betaald 
 

Vanaf €2,15   per zone €1,91 per km

Tarief voor 
leerlingenvervoer

 

€368,54 per maand €320,40 per maand 

Tarief voor OMD + 
jeugdvervoer
 

Per etmaal:
Volwassenen         €8 
Volw.+rolstoel      €19 
Jeugd                   €20 

€1,85 per km
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