
 

                                               

 
 

 
   

 
   
   
 
Motie  
Reg.nr. 2017-11  

 

Onderwerp: Plus OV 

 
 
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 11 september 2017, gehoord de 

beraadslaging,  

 

constaterende dat: 

- de overgang van het doelgroepenvervoer (leerlingen, mensen die dagbesteding 

behoeven) georganiseerd door de verschillende gemeenten in de regio naar een 

gezamenlijke publieke vervoersvoorziening Plus OV van de deelnemende gemeenten 

niet probleemloos is verlopen; 

- in de Stentor van zaterdag 9 september een artikel staat waarin o.a. te lezen is dat de 

problemen nog steeds niet opgelost zijn;  

- het vervoer van mensen die dagbesteding nodig hebben naar bijvoorbeeld De 

Wendhorst en Groot Stokkert vorige week problematisch is verlopen; 

- het problematisch vervoer erin resulteerde dat mensen hun dagbesteding niet hebben 

kunnen genieten, of dat door betrokkenen zelf een oplossing voor vervoer is gevonden; 

- dit zeer belastend is voor die mensen die dagbesteding nodig hebben maar ook voor 

degenen die hen verzorgen en door de dagbesteding andere bezigheden/ontspanning 

kunnen zoeken; 

- de gemeente nu al noodverbanden legt in die gevallen dat iemand ergens staat en er 

geen vervoer is;  
 

van mening zijnde dat: 

- het college de raad in de informatievoorziening goed heeft meegenomen met de 

memo’s Ari’s 2017-93 en 96; 

- de verantwoordelijkheid voor het vervoer ligt bij degene waar de verantwoordelijkheid 

hoort te liggen nl bij Plus OV; 

- er echter sprake is van een onacceptabele situatie; 

- dat mensen in onze gemeente geneigd zijn de problemen die ze tegen komen zelf op te 

lossen en niet direct actief daarover klagen bij de gemeente; 

- het niet kan zijn dat mensen tussen wal en schip raken omdat ze zich niet melden.  

 

 

 

 



 
 

 

 

  

roept het college op om: 

1. een inventarisatie te maken van de individuele probleemsituaties aangaande het OV 

Plus vervoer; 

2. die inventarisatie te doen in combinatie met een oproep aan onze inwoners om 

probleemsituaties aangaande Plus OV vervoer te melden bij de gemeente; 

3. om deze week met Plus OV te overleggen opdat de probleemsituaties deze week 

worden opgelost; 

4. om in de probleemsituaties die Plus OV deze week niet kan oplossen in de dan komende 

week van een passende oplossing te voorzien van gemeentewege; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

Fractie PvdA Fractie D66/GL   

Siebren Buist Silvia van Amerongen 

 

 

 


