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Advies van de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking  

over het BenW besluit ten aanzien van de  
verlenging van het CVV-contract  

 

 
 
Algemeen 

De Adviesraad is gevraagd om binnen een dag advies uit te brengen aan het College 
over de contractverlenging van het CVV, omdat het om een onverwachte situatie zou 
gaan. Gezien het belang van het onderwerp heeft de Adviesraad hier gehoor aan 

gegeven, maar zij verzoekt het College voortaan de vastgestelde adviestermijn van 
drie weken in acht te nemen.  
 

De Adviesraad juicht het toe dat het CVV-contract met Connexxion wordt verlengd. 
Het CVV is voor zeer veel cliënten een goede oplossing voor hun vervoersproblemen, 
en Connexxion heeft zeer veel ervaring in het vervoeren van mensen met een 

beperking en ouderen. 
 
De Adviesraad onderschrijft volledig de door het College genoemde verbeterpunten 

ter optimalisering van het CVV, en hoopt dat hierover goede afspraken gemaakt 
zullen worden met de vervoerder.  
 

Zij wil daarnaast nog de volgende punten onder de aandacht brengen. 
 
Vervoer als groep 

Het Informatie- en Klachtenbureau (IKG) van het RPCP meldde dat het vervoer als 
groep niet mogelijk is. Als men bijv. met een groepje naar een bingo-avond gaat, 
vanaf hetzelfde adres, wordt eerst de ene helft van de groep weggebracht (terwijl er 

nog lege plaatsen zijn in het vervoermiddel) en pas later komt er een ander busje 
voor de andere helft, waardoor men op elkaar moet wachten op de bestemming. 
Cliënten ervaren dit als zeer vervelend.  

De Adviesraad wil weten waarom het niet mogelijk is om gezamenlijk vanaf hetzelfde 
adres opgehaald te worden om naar dezelfde bestemming te worden gebracht. 
 

Ritregistratie 
Het IKG krijgt veel meldingen over het onjuist registeren van ritten door het 
callcenter. Indien men een rit wijzigt, wordt dit vaak niet verwerkt, met als gevolg 

dat de Hopper niet of op de verkeerde tijd arriveert.  Dit is met name het geval bij 
noteerritten (dagelijks terugkerende ritten die vast in het systeem staan). De 

Adviesraad vraagt zich af of de opdrachtgever inzicht heeft in de frequentie van 
registratiefouten van de vervoerder. 
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Ziekenhuisritten 

In mei 2004 heeft Connexxion de extra service ingevoerd om cliënten die vanaf het 
Groene Hart Ziekenhuis gehaald willen worden, slechts een half uur 
vooraanmeldingstijd te geven. Cliënten zijn nog steeds heel blij met deze service, 

omdat hierdoor de voorheen lange wachttijden sterk zijn verminderd. 
De Adviesraad benadrukt in dit verband het belang van de GroeneHartHopper voor 
ziekenhuisritten.   

 

Chippen 

De Adviesraad vraagt zich af of de mogelijkheid om te chippen in het voertuig ook 

bruikbaar is voor mensen die rolstoelgebonden zijn. Met andere woorden, kan de 

chipautomaat naar de rolstoelgebruiker gebracht worden achter in het voertuig, 

zodat deze zelfstandig kan chippen?  

 
Aanpassingen inzake de terugreis 
De Adviesraad vindt het jammer dat niet tegemoet gekomen kan worden aan de 

behoefte van cliënten om het CVV voor kortdurende activiteiten te kunnen gebruiken 
(b.v. een kwartiertje nodig hebben om iets te regelen en weer terug, zoals het 

ophalen van medicijnen, het ophalen van een kind e.d.). 
De Adviesraad verzoekt na te gaan of het systeem op dit punt flexibeler kan worden 
gemaakt, zodat waar mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de wens van de 

cliënt.  

 

Overschrijding tijdmarges 

In het Collegebesluit wordt gesteld dat volgens de ritadministratie Connexxion in 

2004 in 3,2% van de ritten te vroeg of te laat was en dat dit binnen de toegestane 

marge van maximaal 5% blijft. 
De Adviesraad vraagt zich af in hoeverre de gegevens van de ritadministratie een 

juist en betrouwbaar beeld geven en in hoeverre het registratiesysteem van de 
vervoerder ‘waterdicht’ is. Het is bijvoorbeeld bekend dat bij overschrijding van de 
marges Connexxion de geregistreerde rittijd kan aanpassen, zodat deze weer binnen 

de marge valt, en dat chauffeurs kunnen sjoemelen met het moment waarop ze de 
pasnummers invoeren.  
In 2004 heeft het bestuur van het CVV dit probleem onderkend, en men heeft toen 

ter controle gedurende een bepaalde periode een mystery guest mee laten reizen. 
De Adviesraad wil graag weten wat hier uit is gekomen. 

 

Begeleider  

De Adviesraad betreurt het nog steeds zeer dat in het CVV niet de mogelijkheid 

bestaat om een begeleider mee te nemen tegen het gereduceerde tarief. Voor 

mantelzorgers en vrijwilligers is dit een belemmering, terwijl met de komst van de 

WMO dit probleem alleen maar groter wordt aangezien dan een nog groter beroep op 

hen zal worden gedaan. De Adviesraad adviseert in het kader van de WMO om dit 

punt mee te nemen in de evaluatie van het CVV-systeem die gepland staat voor eind 

2006. 
 

Tot slot  
De Adviesraad verzoekt het College bovenstaande punten te bespreken met 
Connexxion en hierover zo mogelijk afspraken te maken binnen het contract.  
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