
 

 
 

 

   

  

  

 
 

 
 
  

  

  

  

   
  

  

   
 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Oplegvel 

1. Onderwerp Maatregelen ter verbetering kwaliteit uitvoering 
Regiotaxivervoer 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Platformtaak volgens gemeente 

3. Regionaal belang Het goed laten functioneren van het voor iedereen 
toegankelijk Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
systeem, de Regiotaxi Holland Rijnland. 
Het systeem is bedoeld als vervoervoorziening in 
het kader van de wet Maatschappelijke 
Ondersteuning én als aanvullende Openbaar 
Vervoer (OV)-voorziening. 

4. Behandelschema: Datum: 
Informerend 

Datum: 
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 

DB 
Colleges 
PHO 
DB 
Gemeenteraad 
DB 
AB 
Gemeenteraad 

21-11-2018 

11-10-2018 

5. Advies PHO 1. Het DB van Holland Rijnland te adviseren een 
klanttevredenheidsonderzoek naar het 
functioneren van de Regiotaxi Holland 
Rijnland te laten doen.  

2. In te stemmen met het leveren van een 
bijdrage aan dit onderzoek, zowel materieel 
als financieel. De kosten (ca. 25.000 euro) 
worden gedragen door de deelnemende 
gemeenten op basis van inwonertal. 

3. Kennis te nemen van de overige te nemen 
maatregelen ter bevordering van de kwaliteit 
van het vervoer door de regiotaxi 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

N.v.t. 



 

 
 

 
 

 
 

   

   

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

De afgelopen maanden zijn er steeds weer 
signalen gekomen over het onvoldoende 
functioneren van de Regiotaxi Holland Rijnland.  
Om de klantervaringen meer inzichtelijk te maken 
wordt voorgesteld om een klanttevredenheids
onderzoek te laten uitvoeren door een daarin 
gespecialiseerd extern bureau. 
Bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek 
moet gerekend worden op een prijs van circa 
25.000 euro. 

8. Inspraak Ja, door:  
de klankbordgroep Regiotaxi die wordt 
betrokken bij de formulering van vragen t.b.v. 
het klanttevredenheidonderzoek.  

9. Financiële gevolgen Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 
weten: € 25.000 verdeeld onder 14 gemeenten 
naar rato van aantal inwoners. 

Dit gebeurt incidenteel.  

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
GR Holland Rijnland 
Programma van Eisen Regiotaxi Holland Rijnland 

Eerdere besluitvorming: - 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 

* weghalen wat niet van toepassing is 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
 

  

Adviesnota PHO 

Vergadering: 
Datum: 

PHO Maatschappij 
21 november 2018 

Tijd: 
Locatie: 

Agendapunt: 

Bestuurscentrum Voorhout, gemeente 
Teylingen 

Onderwerp: 
Maatregelen ter verbetering kwaliteit uitvoering Regiotaxivervoer 

Beslispunten: 
1. 	 Het DB van Holland Rijnland te adviseren een klanttevredenheidsonderzoek naar 

het functioneren van de Regiotaxi Holland Rijnland te laten doen.  
2. 	 In te stemmen met het leveren van een bijdrage aan dit onderzoek, zowel 

materieel als financieel. De kosten (ca. 25.000 euro) worden gedragen door de 
deelnemende gemeenten op basis van inwonertal. 

3. 	 Kennis te nemen van de overige te nemen maatregelen ter bevordering van de 
kwaliteit van het vervoer door de regiotaxi. 

Inleiding: 
De afgelopen maanden zijn er steeds weer via verschillende kanalen signalen gekomen 
over het onvoldoende functioneren van de Regiotaxi Holland Rijnland. Het gaat hierbij 
lang niet altijd om concrete klachten waarop de vervoerder aangesproken kan worden. 
Het Dagelijks Bestuur neemt deze signalen wel serieus. Een belangrijke aanleiding voor 
het houden van een klanttevredenheidsonderzoek is een schrijven van mw. Jasperse, 
raadslid in de gemeente Teylingen, waarin zij naar aanleiding van diverse interviews (met 
chauffeurs, de klantenservice, andere gebruikers van de Regiotaxi en een 
vertegenwoordiger van Holland Rijnland) die zij heeft gehouden, het functioneren van de 
Regiotaxi op verschillende onderdelen aan de kaak stelt en verzoekt om maatregelen te 
nemen om de kwaliteit van het vervoer te verbeteren. Ook andere signalen, zoals van de 
adviesraad Alphen aan den Rijn, zijn aanleiding voor dit voorstel.  

Beoogd effect: 
Het concretiseren en objectiveren van signalen over slecht functioneren van de regiotaxi. 
Op basis van de uitkomsten van een onderzoek zal het gesprek met de opdrachtnemer, 
De Vier Gewesten (DVG), worden aangegaan met als doel de kwaliteit van het vervoer te 
verbeteren.  



 

 
 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

Argumenten 

1. 	Alleen een klanttevredenheidsonderzoek geeft concrete handvatten ter verbetering 
van het vervoer 

Een uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek kan bijdragen aan het inzichtelijk maken 
van meerdere dan wel andere ervaringen van klanten van de regiotaxi. Dit biedt tevens 
input om bij gesprekken met DVG te betrekken. 
Vorig jaar zomer heeft Holland Rijnland in eigen beheer een klanttevredenheidsonder
zoek (KTO) uitgevoerd. Hiervoor zijn 6.000 formulieren verspreid via gemeenten, de 
taxibedrijven en Wmo-raden. De respons was te beperkt om dit onderzoek als 
representatief aan te merken.  
Bij een klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een daarin gespecialiseerd bureau 
kan naar verwachting een beter beeld verkregen worden van de ervaringen van een 
groter deel van de klanten van de Regiotaxi. In totaal gaat het om ruim 10.000 actieve 
pashouders.  

2.1 	 De begroting 2018 van Holland Rijnland biedt geen ruimte meer voor het houden 
van een dergelijk onderzoek. 

Indien een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd zullen de kosten, circa 25.000 euro, 
verdeeld moeten worden over de deelnemende gemeenten. Dit kan op basis van de 
reguliere verdeelsleutel, naar rato van aantallen inwoners of op basis van aantallen 
pashouders per gemeente. In de bijlage is het verschil in kostenverdeling te zien. 
Voorgesteld wordt hier de reguliere verdeelsleutel te hanteren.  

2.2 	 Ook in materieel opzicht is een bijdrage van gemeenten noodzakelijk 
In het kader van de nieuwe privacy wetgeving kan Holland Rijnland niet zelf beschikken 
over de adressen van de pashouders van de Regiotaxi. De gemeenten waar de 
pashouders inwoner van zijn kunnen dat wel. Bij aanvang van het onderzoek zullen 
gemeenten dan ook worden verzocht adressen, briefpapier en enveloppen te leveren. De 
verzending kan dan centraal door het aan te trekken bureau worden uitgevoerd. 

3.1 	 Er worden meer maatregelen genomen om het functioneren van de Regiotaxi te 
verbeteren  

Naast het organiseren van een klanttevredenheidsonderzoek zal op bestuurlijk niveau 
een gesprek met de contracthouder, De Vier Gewesten, aangegaan worden waarbij 
ingegaan wordt op de veel voorkomende klachten én signalen die recent ontvangen zijn. 
Hierbij wordt aandacht besteed aan het op tijd rijden, bejegening van klanten, klachten
afhandeling etc. Hiervoor wordt momenteel een afspraak gemaakt.  
Verder zullen signalen over het onvoldoende functioneren van de Regiotaxi, niet zijnde 
concrete klachten, door Holland Rijnland geadministreerd gaan worden.  

Kanttekeningen/risico’s: 
1. 	 Medewerking alle gemeenten aan KTO noodzakelijk 
De nieuwe privacyregeling maakt het voor Holland Rijnland onmogelijk zelf de 
pashouders aan te schijven. Dit kan wel via de gemeenten plaatsvinden. Wanneer 
gemeenten adressen, briefpapier en enveloppen aanleveren, kan een in te huren bureau 
voor verzending zorgdragen. Daarbij wordt aangetekend dat alle gemeenten dan wel 
bereid moeten zijn om medewerking te verlenen. Dit om een totaalbeeld van het 



 

 

 
 

 

 

 
  

  
 

  

 

  
 

 

functioneren van de Regiotaxi te krijgen. Het leveren van adressen, briefpapier en 
enveloppen staat los van de kosten die een KTO met zich meebrengt.  

2. Voldoende respons is niet gegarandeerd 
Ook met de inzet van een gespecialiseerd bureau is het niet zeker dat voldoende 
pashouders de vragenlijst zullen beantwoorden. Gelet op de capaciteit die zo’n bureau 
kan inzetten wordt echter een respons verwacht die op zijn minst richtinggevend is voor 
de kwaliteit die ervaren wordt. 

Financiën: 
Zoals eerder gesteld kunnen de kosten voor het klanttevredenheidsonderzoek niet ten 
laste worden gebracht van de begroting Holland Rijnland. De gemeenten wordt gevraagd 
aan het onderzoek bij te dragen volgens een nader af te spreken verdeelsleutel. 

Planning: 
Indien uw portefeuillehoudersoverleg instemt met het houden van het onderzoek vindt op 
basis van de uitgebrachte offertes en een nader gesprek, een bureaukeuze plaats. Het 
onderzoek zal vervolgens zo snel mogelijk in gang worden gezet.  

Communicatie: 
Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn zullen deze breed onder gemeenten en 
betrokken organisaties worden verspreid. 

Evaluatie: 
Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek worden nadere afspraken met De Vier 
Gewesten gemaakt. Er zal een uitgebreide monitoring plaatsvinden op het nakomen van 
deze afspraken.  

Bijlagen: 
1. Overzicht met mogelijke verdeling van kosten onderzoek over gemeenten.  


