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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
De gemeente Katwijk heeft besloten tot een nieuwe invulling van het lokale sociaal recreatieve 
vervoer te komen, dit als aanvulling op het reeds bestaande regionale vervoer in de vorm van de 
Regiotaxi. 

1.2 Doel 
In dit document schetsen we de huidige inrichting van het sociaal recreatieve vervoer en schetsen we 
als referentiekader een mogelijke vorm, inhoud en omvang van de gevraagde dienstverlening. 

2 Het huidige sociaal recreatieve vervoer in Katwijk 
Valys 
Dit is het door het ministerie VWS ingekochte bovenregionale vervoer. Het sluit aan op regionale 
vervoer zoals georganiseerd in de vorm van de Regiotaxi. De gemeente draagt geen 
verantwoordelijkheid voor Valys. 

Regiotaxi 
Het regionale sociaal recreatieve Wmo-vervoer is regionaal ingekocht door de GR Holland Rijnland, 
de ingekochte dienstverlening heet Regiotaxi. De regiotaxi richt zich primair op het regionale sociaal 
recreatieve vervoer, ook lokale ritten worden echter uitgevoerd met de Regiotaxi. Inwoners kunnen 
via het Wmo-loket een indicatie krijgen en zijn met die indicatie gerechtigd om gebruik te maken van 
de regiotaxi. Er wordt een eigen bijdrage gehanteerd voor het gebruik van de regiotaxi. De indicatie 
bevat een maximum aan af te leggen zones per jaar. De regiotaxi vervoert reizigers over een afstand 
van maximaal 5 zones, als een reiziger een grotere afstand wil afleggen dan betaalt die reiziger voor 
die extra zones een hoger tarief. De regiotaxi is uitsluitend bedoeld voor sociaal recreatief gebruik, 
tegelijkertijd is de constatering dat de regiotaxi met enige regelmaat gebruikt wordt voor vervoer 
naar en van dagbesteding en voor bezoek aan ziekenhuizen. 

Er zijn momenteel ca. 2.100 inwoners van Katwijk met een indicatie voor de Regiotaxi. Ongeveer de 
helft daarvan maakt ook echt gebruik van de dienstverlening en daar de helft van (ca. 300) reist zeer 
regelmatig. Er worden ca. 1.500 ritten per maand gemaakt. Jaarlijkse kosten voor de regiotaxi 
bedragen ca. € 280.000 (netto, de eigen bijdrage die reizigers betalen is al verrekend). Genoemd 
bedrag betreft het jaar 2018. 

Belbus 
De Belbus was tot 1 september 2019 de voorziening voor het lokale sociaal recreatieve vervoer. 
Inwoners konden via het Wmo-loket een indicatie krijgen en waren met die indicatie gerechtigd om 
gebruik te maken van de Belbus. In de Belbus konden geen rolstoelen of scootmobielen 
meegenomen worden, daarmee was de Belbus alleen geschikt voor reizigers met een lichte 
beperking. Bij een meer dan lichte beperking werd meesttijds een indicatie voor de Regiotaxi 
afgegeven.  

Er waren ca. 2.000 inwoners van Katwijk met een indicatie voor de Belbus. Er werden ca. 3.600 ritten 
per maand gemaakt. 80% van de ritten begon en eindigde binnen de gemeente Katwijk, 20% had een 
bestemming of herkomst buiten de gemeente. Die 20% betrof ritten naar een beperkt aantal 
instellingen/adressen in de regio. Jaarlijkse kosten voor de Belbus op basis van de realisatie van de 1e 
helft van 2019 bedragen ca. € 350.000 (netto, de eigen bijdrage die reizigers betalen was hierin al 
verrekend). 



3 Sociaal recreatief vervoer 
3.1 Doelstelling 
Collectief sociaal recreatief vervoer is één van de instrumenten die ingezet worden in het kader van 
de Wmo. In basis is het doel dan ook om burgers te helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.  

Met de Regiotaxi voert de gemeente Katwijk haar wettelijke taak uit, aansluitend daarop heeft de 
gemeente de wens om een voorziening in het leven te roepen die specifiek op de lokale 
vervoersbehoefte gericht is. Dit wordt gedaan om zo veel als mogelijk maatwerk te kunnen bieden in 
het beantwoorden van vervoersvragen. Lokaal vervoer in deze betekent vervoer binnen de 
gemeentegrenzen. 

3.2 Uitgangspunten 
Het sociaal recreatief vervoer kent een aantal uitgangspunten.  

3.2.1 Inhoudelijk 
- Het sociaal recreatieve vervoer kent lokale- en regionale componenten; 
- Vervoer is laagdrempelig en minst stigmatiserend; 
- Er zijn meerdere vervoersvormen beschikbaar, deze vervoersvormen hebben ieder hun eigen 

kenmerken. Er valt hiermee ook echt iets te kiezen afhankelijk van de vervoersvraag; 
- De inwoner en gemeente bekijken samen welke vervoersvorm het beste past bij de 

vervoersvraag van de inwoner, de gemeente beslist en doet indien nodig een toekenning in 
de vorm van een indicatie. 

3.2.2 Financieel 
- De kosten die het geheel van collectief sociaal recreatief vervoer met zich meebrengt passen 

binnen het gemeentelijke financieel kader; 
- De kosten die gemoeid zijn met de verschillende vervoersvormen sluiten aan bij het 

kwaliteitsniveau en de specifieke kenmerken; 
- Er wordt een financiële bijdrage gevraagd aan de reiziger. 

3.3 De vervoersbehoefte 
Op hoofdlijn ziet de behoefte aan sociaal recreatief vervoer er als volgt uit1: 

 2.220 ritten per maand regionaal2; 
 2.880 ritten per maand lokaal3. 

Om tot in detail zicht te geven op de hoeveelheid ritten en de ritpatronen van het lokale vervoer zijn 
als bijlage databestanden toegevoegd. Deze databestanden bevatten alle ritgegevens van 10 
maanden in het jaar 2018. Er is gekozen voor dat jaar omdat dat het laatste jaar is waarin de Belbus 
gedurende het hele jaar operationeel was. De databestanden hebben een xls formaat. 

 
1 Gebaseerd op data-analyse van de gerealiseerde ritten van Regiotaxi en Belbus in 2018. Het gebruikte 
databestand betreft de ritten gedurende 10 maanden in 2018. Het databestand is als Bijlage 2 ritten Belbus 
2018 toegevoegd.. 
2 1.500 Regiotaxiritten + de regionale ritten in de belbus (= 20% van 3.600) 
3 De lokale ritten in de Belbus (= 80% van 3.600) 



3.4 Uitwerking 
3.4.1 Kwaliteitscriteria 
Deze kwaliteitscriteria zijn opgesteld in een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van 
reizigers, er is gesproken met P-raad en een aantal ouderenbonden. Er wordt grote waarde gehecht 
aan deze criteria. Een aantal criteria dient gelezen te worden als gewenst minimale niveau van 
dienstverlening (vb de bedrijfstijden van het Callcenter), andere dienen gelezen te worden als 
richtlijn/ambitie (vb de mate van levensreddende handelingen waarover de chauffeur beschikt, de 
vriendelijkheid en behulpzaamheid van een chauffeur). 

Aspect Criteria/kwaliteitsnormen 
Planning Gericht op planbare activiteiten. 

Niet op calamiteiten gericht, aanmelden in geval van calamiteit moet 
echter wel mogelijk zijn. 
Een rit wordt in de regel minimaal 24 uur van te voren aangevraagd. 
Aanvragen kan telefonisch en per App. 
Callcenter bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8 tot 12. 
Planning is flexibel en gebeurt door menselijke tussenkomst, geen 
geautomatiseerde planning. 

Verzorgingsgebied Focus op de lokale vervoersbehoefte, binnen de gemeentegrenzen. 
Bedrijfstijden 
vervoer minimaal 

Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 19:00. 
Zaterdag tussen 09:00 en 17:00. 
Zondag tussen 10:00 en 16:00 

Chauffeur Beheerst de Nederlandse taal in voldoende mate. 
Beschikt over VOG. 
Kan reanimeren en/of in bezit van geldig EHBO-certificaat. 
Vriendelijk en behulpzaam. 
Fit, vitaal en goede rijvaardigheden. 
Rijbewijs voor het betreffende vervoersmiddel. 
Actuele kennis van de fysieke kaart van Katwijk. 
Representatief in kleding en voorkomen. 
Flexibel in taakopvatting, zorgt ook voor hygiëne in het voertuig. 

Voertuig Beenruimte is afdoende. 
Herkenbaar als onderdeel van het collectief vervoer Katwijk. 

Accuratesse Kwartier vóór en kwartier na gepland vertrek als bandbreedte. 
Mogelijkheid tot uitzondering in bijzondere gevallen. 

Reistijden Rit van 15 minuten (snelste route) mag maximaal 25 minuten duren. 
Langere ritten komen weinig voor, “omrij-tijd” mag verhoudingsgewijs 
minder lang duren. 

 

  



3.4.2 Ter referentie: mogelijke inrichting van de lokale vervoersvoorziening 
Binnen de Katwijkse samenleving is een beeld ontstaan over hoe de lokale vervoersvoorziening eruit 
zou kunnen zien. Dit beeld dient als referentiekader gebruikt worden in het uitwerken van de 
plannen voor de lokale vervoersvoorziening. Hoewel de gemeente als opdrachtgever waarde hecht 
aan dit referentiekader staan de doelstellingen en uitgangspunten centraal. Daarmee wordt bedoeld 
dat indien het bereiken van doelen en uitgangspunten erom vraagt tot een andere inrichting van het 
lokale vervoer te komen het toegestaan is af te wijken van het referentiekader. 

Katwijk rijdt 
Deze vraagafhankelijke vervoersvorm is de meest directe vervanging van de belbus. Het bestaat uit 
kleine elektrische voertuigen die worden ingezet om reizigers van deur tot deur te vervoeren. Deze 
ritten kunnen gecombineerd worden indien vervoerspatronen dat mogelijk maken, daarmee zullen 
regelmatig meerdere reizigers tegelijkertijd van het voertuig gebruik maken.  

De voertuigen zijn geschikt voor de openbare weg en kunnen 4 personen vervoeren, inclusief 
chauffeur. In een aantal Nederlandse gemeenten is intussen ervaring opgedaan met deze voertuigen, 
deze ervaringen zijn zeer positief. Voorbeelden zijn Dordrecht4, Midden Delfland en Alphen a/d Rijn. 

 

Afbeelding 3.4.2a Wijkhopper in actie in Dordrecht. 

Toegang tot Katwijk rijdt vindt plaats door het afgeven van een indicatie. Dit is een indicatie voor 
mensen met een lichte beperking, feitelijk de indicatie waarmee reizigers voorheen toegang tot de 
Belbus kregen. 

Katwijk rijdt mee 
Onder de naam ANWB Automaatje5 is in een groot aantal Nederlandse gemeenten intussen deze 
voorziening in het leven geroepen. Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers met gebruik van 
hun eigen auto hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een onkostenvergoeding van € 0,30 per 
kilometer. Doordat de ANWB kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar 
stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen deze vervoerservice opzetten. Mensen 
zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de 
reden dat de ANWB deze vervoerservice heeft opgezet, dit sluit (niet toevallig) naadloos aan bij de 
doelstelling van de Wmo. Het initiatief is lokaal georganiseerd en heeft geen winstoogmerk. 

 
4 https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/wmo/wijkhopper/waar-rijdt-de-wijkhopper 
5 https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje 



Hoewel deze voorziening nu genoemd staat in het kader van het vervangen van de Belbus en dus 
primair tot doel heeft lokaal vervoer te bieden, is het natuurlijk niet uitgesloten dat er 
(boven)regionale ritten gemaakt gaan worden. Dat hangt volledig af van de bereidheid die de 
vrijwilligers daartoe hebben. 

 

Afbeelding 3.4.2b Start van ANWB-automaatje in regio-gemeente. 

Katwijk rijdt mee is toegankelijk voor alle inwoners van Katwijk, er is geen sprake van indicaties. 

Katwijk fietst 
Onder de naam Fietsmaatjes is in een aantal Nederlandse gemeenten een concept uitgerold. 
Stichting Fietsmaatjes Nederland6 heeft dit concept ontworpen en helpt daar waar lokaal de wens is 
tot uitrol te komen. Fietsmaatjes is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar dit 
door een beperking niet meer zelfstandig kunnen, in het concept worden deze mensen “gasten” 
genoemd. Deze gasten worden gekoppeld aan een vrijwilliger. Samen maken de gast en vrijwilliger 
fietstochten op een duofiets. Door Fietsmaatjes hebben de gasten meer sociale contacten, zijn 
gasten vaker buiten, en zijn ze meer in beweging. Samen lekker fietsen en genieten. 

Relevant hierin is dat binnen de gemeentegrenzen van Katwijk al meerdere duofietsen aanwezig zijn. 
Deze duofietsen zijn eigendom van een aantal zorginstellingen en worden tot nu toe voornamelijk 
gebruikt ten behoeve van de cliënten van die zorginstellingen. 

Katwijk fietst is toegankelijk voor alle inwoners van Katwijk, er is geen sprake van indicaties. 

3.4.3 Inzet van personele capaciteit ten behoeve van de lokale vervoersvoorziening 
De beschikbare financiële ruimte voor de lokale vervoersvoorziening is slechts toereikend indien op 
innovatieve wijze invulling wordt gegeven aan de voorziening. Dat betekent dat ook zeer kritisch 
gekeken moet worden naar de personele inzet: inzet van bijvoorbeeld vrijwilligers, werkzoekenden 
en statushouders dient een serieuze plek te krijgen in het geheel. 

 
 

 
6 https://fietsmaatjes.nl/ 


