
Beeldvormende 
commissievergadering 
Doelgroepenvervoer

14 februari 2023



WMO-vervoer
collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV)

dagbestedingsvervoer



Is een rit mogelijk met de 
Wijkhopper?

Dan kunt u geen gebruik maken van 
de Drechthopper!



Het dagbestedingsvervoer gaat 
naar de dichtstbijzijnde 

geschikte locatie



Medische ritten worden niet 
meer gedoogd



Frequente reizigers in het 
sociaal vervoer en reizigers in de 
spitsuren betalen een hoger 
tarief



Leerlingenvervoer 
Jeugdhulpvervoer



Meer kinderen in het  
Leerlingenvervoer 

op de fiets of met (begeleid) OV



Kinderen vanaf 9 jaar kunnen 
zelfstandig reizen (in het huidige 

beleid is dit 11 jaar)



Leerlingenvervoer pas vanaf 6 
kilometer i.p.v. 4 km



Algemeen



Stel: je hebt 100 mensen om te 
vervoeren en maar plaats voor 80. 
Wie heeft voorrang?

Rood: Mevrouw xx uit Stadspolders die op bezoek 
gaat naar haar vriendin in Crabbehof

Groen:Meneer xx die voor zijn controleafspraak 
naar het Albert Schweitzer ziekenhuis moet



Stel: je hebt 100 mensen om te 
vervoeren en maar plaats voor 80. 
Wie heeft voorrang?

Rood: Meneer xx die naar zijn dagbesteding in 
Gorinchem moet

Groen: Jeugdige die naar zijn dagbesteding in 
Barendrecht moet



Stel: je hebt 100 mensen om te 
vervoeren en maar plaats voor 80. 
Wie heeft voorrang?

Rood: Mevrouw xx uit Stadspolders die op bezoek 
gaat naar haar vriendin in Crabbehof (maandelijks)

Groen: Mevrouw xx die naar haar wekelijkse 
bridgeclub gaat



Stel: je hebt 100 mensen om te 
vervoeren en maar plaats voor 80. 
Wie heeft voorrang?

Rood: Jeugdige die naar zijn dagbesteding in 
Barendrecht moet

Groen:  Leerling met autisme die naar het speciaal 
onderwijs moet (op 4 km afstand)



Stel: je hebt 100 mensen om te 
vervoeren en maar plaats voor 80. 
Wie heeft voorrang?

Rood: Mevrouw xx uit Stadspolders die op bezoek 
gaat naar haar vriendin in Crabbehof

Groen:  Meneer xx die moet bloedprikken bij de 
huisarts/ziekenhuis



Een indicatie voor 5 dagen 
garandeert niet voor 5 dagen vervoer
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