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Kennisnemen van 

 

Hierbij bieden we u als college de visie Slimme Mobiliteit Doelgroepen voor de regio 

Zuidoost Brabant ter kennisname aan. Een visie op de uitvoering van het 

doelgroepenvervoer.  

 

Inleiding 

 

In de zomer van 2017 is door alle 21 regiogemeenten ingestemd met de inrichting van 

een projectorganisatie en bijhorende begroting, alsmede de 

samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het Project “Slimme 
Mobiliteitsoplossingen in Zuidoost-Brabant voor Doelgroepenvervoer en OV”. De 
projectorganisatie had de volgende opdracht: het uitwerken van een bestuurlijk 

gedragen visie met betrekking tot de inrichting van het doelgroepenvervoer en het 

(kleinschalig) openbaar vervoer in de regio Zuidoost Brabant inclusief uitgangpunten 

voor de eerstvolgende aanbesteding(en) voor vervoer. 

 

Sinds eind vorig jaar hebben verschillende partijen, zoals gemeentelijk bestuurders, 

ambtelijke medewerkers van de regiogemeenten en belangrijke stakeholders zoals het 

consumentenplatform Taxbus, het regionaal platform gehandicapten maar ook 

vervoeraanbieders, de provincie en zorg- en onderwijsinstellingen hieraan gewerkt. 

Dat heeft geleid tot de bijgevoegde visie op de uitvoering van het doelgroepenvervoer.  

  

Kernboodschap 

 

Regiogemeenten hebben de taak om mobilteit te bieden aan inwoners die door fysieke 

of mentale beperkingen niet met het openbaar vervoer en/of andere 

vervoersoplossingen kunnen reizen. Het is hiervoor van belang dat het  vervoer goed 

toegankelijk is. Daarnaast is ons mobiliteitssysteem snel aan het veranderen met alle 

ontwikkelingen op het vlak van ICT, smart mobility, veranderingen in de OV-concessie 

en ontwikkelingen richting mobiliteit als dienst.  Tot slot liggen er opgaven om te 

werken aan een inclusieve en duurzame samenleving. De wijze waarop het 

doelgroepenvervoer nu is georganiseerd is complex en versnipperd en geeft de 

gemeenten onvoldoende grip op de kosten. Vanuit die constatering is er voorafgaand 

aan het project Slimme Mobiliteit Doelgroepen besloten om het doelgroepenvervoer in 

de toekomst anders te organiseren. Dat vraagt om een visie op de uitvoering die 

hieraan richting geeft. 
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De visie Slimme Mobiliteit Doelgroepen bevat die richting. Ze geeft onze gemeente en 

de regio een duidelijke en ambitieuze stip op de horizon waar we met elkaar aan 

kunnen en moeten gaan werken. Goed georganiseerd en geïntegreerd vervoer 

vergroot de zelfstandigheid van onze inwoner, biedt hen meer mogelijkheden om te 

participeren en draagt bij aan het vergroten van de kwaliteit van leven. 

 

Vervolg 

 

De visie richt zich op de langere termijn. Momenteel hebben we echter te maken met 

zowel landelijke ontwikkelingen als ontwikkelingen in de regio, die vragen om concrete 

acties en maatregelen voor de korte termijn. Deze worden uitgewerkt in een 

actieprogramma 2019 – 2021. De acties en maatregelen voor de korte termijn dragen 

bij aan de in de visie geformuleerde ambitie. Naast behoud van continuïteit en 

kwaliteit voor de reizigers zijn financieel en organisatorisch realisme belangrijke 

uitgangspunten geweest bij het bepalen van de acties. Aan de concrete uitvoering van 

het actieprogramma zal binnen de afzonderlijke gemeenten invulling worden gegeven.  

 

Communicatie en samenspraak 

 

Communicatie: 

Communicatie over de visie vindt centraal plaats via de bestaande 

communicatiekanalen die zijn ingericht voor het project Slimme Mobiliteit 

Doelgroepen. Via de website van de MRE is hiervoor een pagina 

www.metropoolregioeindhoven.nl/slimmemobiliteitdoelgroepen, ondersteund met 

communicatie middels nieuwsbrieven. 

 

Samenspraak: 

Bij de totstandkoming van deze visie hebben er diverse sessies plaatsgevonden met 

de hiervoor opgerichte klankbordgroep. In deze klankbordgroep zitten stakeholders 

zoals reizigersvertegenwoordiging, vervoerders en andere aanbieders van mobiliteit, 

de provincie, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, etc. De 

input is verwerkt in deze visie. Daarnaast zal de visie nog besproken worden met 

Veldhoven aan Tafel (VaT). 

 

Bijlagen 

- Visie Slimme Mobiliteit Doelgroepen; 

- Samenvatting Visie Slimme Mobiliteit Doelgroepen.  

http://www.metropoolregioeindhoven.nl/slimmemobiliteitdoelgroepen

