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Aanwezig
Coördinatie Commissie:
Mevr. C. van der Tuin (voorzitter SPGCZ/PMO)
Dhr. E. Rossel (secretaris SPGCZ/PMO)
Mevr. C. Elskamp (PMO/Wijkteam Noordveen)

Aanwezige leden P.M.O. :
Mevr. R. Bemelaar (Ixta Noa)
Dhr. M. Brummelman (SPGCZ)
Mevr. L. van Burken (Autismecafé Zutphen)
Dhr. P. Cornelissen (Tactus)
Sprekers:
Mevr. M. Geerken (Zozijn)
Mevr. P. Withagen (Wethouder Zutphen)
Mevr. M. Hilverdink (Trajectum)
Dhr. A. Noordam (Beleidsambt.mobiliteit Steden3hoek) Mevr. M. Hoff (Humanitas-DMH)
Mevr. H. Koppijn (persoonlijke titel)
Gasten/bezoekers:
Mevr. E. Maandag ('s Heeren Loo)
Mevr. M. Berenschot (Siza)
Mevr. C. Mak (Ouderenbonden)
Mevr. H. Buijs (Dorpsraad Warnsveld)
Mevr. S. Megchelenbrink (Sensire)
Dhr. S. Loulidi (Siza)
Mevr. K. Nieuwenhuis (Sutfene)
Dhr. J. Oonk (RPV Zutphen eo)
Dhr. M. Schepers (Ixta Noa)

Openbare gedeelte
1. Opening en korte mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Het agendapunt huishoudelijke hulp bij punt 5 nieuws van de Coördinatie Commissie
wordt nu besproken bij punt 2. Wethouder Patricia Withagen zal na de presentatie
van Andreas Noordam de actuele stand van zaken vertellen m.b.t. de HH 1.
De secretaris heeft de volgende korte mededelingen:
 Mevr. K. Nieuwenhuis (Sutfene) neemt de taken over van mevr. E. Terink (Sutfene).
 Mevr. M. Berenschot (Siza) neemt de taken over van dhr. W. van Hilst (Siza).
 Mevr. E. van Ast (Tactus) is i.v.m. een langdurige ziekte voorlopig niet aanwezig.
 Mevr. C. Koster (Cliëntenraad Tactus) heeft zich afgemeld voor de vergadering i.v.m. ziekte.
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2. Presentatie Andreas Noordam over de (basis)mobiliteit in de Regio Stedendriehoek.
Dit zijn de gemeenten Apeldoorn, Voorst, Zutphen, Epe, Brummen, Lochem, Heerde,
Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Hattem
Andreas Noordam legt eerst uit wat (basis)mobiliteit betekent. In de begrippenlijst van de
kadernota Basismobiliteit 'Op Weg' staat bij basismobiliteit de mogelijkheid voor de inwoners van
Gelderland om zich zo zelfstandig mogelijk en tegen een redelijk tarief met het (openbaar) vervoer
te verplaatsen. Dat betekent dat de gemeente voor alle vervoer moet zorgen.
Dus voor het leerlingenvervoer, het vervoer voor dagbesteding, het Jeugdvervoer.
De uitwerking van de basismobiliteit bestaat uit 2 gedeelten, namelijk het inhoudelijke deel en het
praktische deel. Momenteel is Andreas Noordam bezig met het praktische deel.
Enkele belangrijke punten die Andreas Noordam besprak zijn:
 De vervoerscentrale van de Regio Stedendriehoek komt in Lochem.
De vervoerscentrale voert alleen uit. Past de regel toe. Daarom heeft de vervoerscentrale
ook geen balie. De gemeenten bepalen dus het beleid en de regels.
 Leerlingenvervoer/Vervoer dagbesteding/Jeugdvervoer worden apart ingekocht.
 Leerlingenvervoer is routegebonden vervoer. Dus het vervoer van huis naar de school
ongeacht waar de school staat. Dit kan 20 km/40 km/ 60 km verderop staan.
 Wat qua kosten vergoed wordt door de gemeente hangt af van wat er in de specifieke
situatie echt nodig is.
 Bij het leerlingenvervoer brengt de chauffeur de kinderen naar school en gaat vervolgens
met het busje weer naar huis. Het busje staat dan stil totdat de kinderen weer van school
worden opgehaald. Men onderzoekt momenteel of het busje in die tussentijd
gebruikt kan worden.
 De afstanden worden niet meer berekend in zones maar in kilometers.
 Er wordt gewerkt met een persoonlijk vervoersgebied voor niet-routegebonden vervoer, ook
wel vraagafhankelijk vervoer genoemd (regiotaxi). Dit is een straal van
ongeveer 20 kilometer rondom de woning.
 De burgers moeten nu nog naar het UWV in Apeldoorn voor specifieke zaken.
De voorzitter vraagt hier aandacht voor. De wethouder geeft aan dat het
aandachtspunt genoteerd is, maar dat het ook niet uitgesloten is dat er weer een UWV-punt
in Zutphen komt.
 Wanneer burgers buiten de regio gaan reizen, dan gaat Valys dit doen.
 Andreas Noordam vertelde kort iets over de GoOV app.
De link van deze App wordt binnenkort doorgemaild naar de PMO leden.
 MEE begeleidt momenteel een project waarbij leerlingen, die normaal met
het leerlingenvervoer gaan, nu zelfstandig gaan reizen naar school en van school.
 Tijdens het keukentafelgesprek wordt de mobiliteit en de vergoeding besproken.
Voor iedere persoon kan dit dus anders zijn.
Het verloop van de uitwerking ziet er als volgt uit:
 Fase 1. Leerlingenvervoer Apeldoorn. Deze fase loopt nu.
 Januari 2017. Vraag afhankelijke vervoer (regiotaxi).
 Augustus 2017. Leerlingenvervoer van alle gemeenten in de Regio Stedendriehoek.
Het vervoersreglement moet in het voorjaar 2016 klaar zijn. Dit zal eind maart/begin april zijn.
Andreas Noordam zal dit stuk doorsturen naar het PMO, zodat het PMO hier advies op kan geven.
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Patricia Withagen vertelt kort over de stand van zaken met betrekking tot HH.
De oude vorm van contracten van HH1 lopen nog 1 jaar door en wel tot maart/april 2017.
Deze contracten zijn voor één jaar.
Na maart/april 2017 wil de gemeente Zutphen met een nieuwe vorm van contracten
met betrekking tot Huishoudelijke Hulp 1 beginnen.
Het is de bedoeling dat de contracten van 2017 wel langlopende contracten worden van 3 of 5 jaar.
De wethouder wil dit graag op een volgende vergadering toelichten. De wethouder wil nu graag iets
vertellen over wat op dit moment met betrekking tot huishoudelijke hulp in de media is.
TSN is failliet. Dit raakt de TSN hulpen die in Zutphen HH1 leveren (HH2 wordt niet door TSN
in Zutphen geleverd).
Nu wil Buurtzorg de TSN hulpen overnemen. Buurtzorg is daarom in onderhandeling met VNG
en het ministerie van VWS. Buurtzorg wil echter niet in alle gemeenten de TSN hulpen overnemen.
Dit heeft te maken met het lage tarief in die gemeente. Zo wil Buurtzorg de TSN hulpen in de
gemeente Zutphen niet overnemen omdat TSN in Zutphen een laag tarief had.
Dit betekent dat er geen andere aanbieders HH1 in Zutphen zijn die de hulpen en contracten na het
faillissement kunnen overnemen (tegen het overeengekomen tarief). Daarom heeft
het College van B&W op 15 februari 2016 besloten om HH1 opnieuw aan te besteden.
De aanbesteding zal ergens in maart 2016 rond zijn.
Het gevolg van deze nieuwe aanbesteding is dat de tarieven hoger worden.
Van nu rond de 19 euro naar rond de 23 euro. Het kan ook zijn dat
mensen door de nieuwe aanbesteding een nieuwe hulp krijgen voor HH1. (Voor HH2 is geen nieuwe
aanbesteding nodig).
De voorwaarden moeten worden aangepast.
De TSN hulpen leveren nog tot 25 april 2016 HH1. Na die tijd levert de nieuwe aanbieder hulp.
In 2017 zal de HH op een geheel nieuwe wijkgerichte manier geleverd worden en dit kan betekenen
dat mensen dan bij de start opnieuw een nieuwe hulp krijgen, maar het is de bedoeling dat zij dan
in het nieuwe systeem lange tijd hun 'eigen' hulp houden en dat er binnen de wijk korte lijnen zijn.
De voorzitter geeft aan dat het PMO positieve reacties heeft gehoord over het voornemen om de
HH wijkgericht te gaan leveren.
De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de vergadering af.
Zij bedankt Andreas Noordam voor zijn presentatie over de basismobiliteit en
Patricia Withagen over de stand van zaken met betrekking tot de Huishoudelijke Hulp1.
De bezoekers worden bedankt voor hun aanwezigheid.
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