Postadres: CAR Langedijk, p/a Gemeente Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude
Telefoon: 06-13984673 (maandag tussen 11-13 uur) Email: carlangedijk@gmail.com

College van B&W
Gemeente Langedijk
De Binding, Zuid-Scharwoude

Langedijk, 15 april 2020

Betreft: Regionale Vervoersregelingen

Geacht College,
Aansluitend op het regio-overleg van 11 maart j.l. inzake Vervoersregelingen binnen de Wmo is
besloten een ongevraagd advies in te dienen over dit onderwerp. Bij de diverse betrokken
adviesraden is een aantal vragen gerezen met als resultaat onderstaand advies van de zijde van de
CAR Langedijk.
Omdat de inkoop van mobiliteit regionaal wordt aanbesteed komt het ons logisch voor als er voor
iedere gemeente binnen onze regio voor alle cliënten een zelfde regeling zou gelden. Nu is dat niet
zo, per gemeente worden er b.v. verschillende passen aan cliënten aangeboden en gelden er
eveneens per gemeente verschillende voorwaarden. Ook blijken er in de gemeenten Bergen (1.440)
en Castricum (1.302) beduidend meer pashouders te zijn dan in de gemeente Langedijk: 463. Wij
vernemen graag van u wat hiervan de verklaring zou kunnen zijn.
Het advies van de CAR Langedijk luidt dan ook om de vervoersregeling voor cliënten binnen de regio
universeel te maken, met als uitgangspunt de regeling zoals de gemeente Alkmaar die hanteert. In
het verlengde hiervan stellen wij voor te zijner tijd bij de inkoop van het regionale vervoer, o.a. om
kosten te besparen, zoveel mogelijk een voorkeur uit te spreken voor lokale vervoerders. Overigens
vinden wij het een goede zaak dat het te hanteren tarief gelijk is aan dat van het openbaar vervoer.
Verder wordt bij de Informatievoorziening vermeld dat “het openbaar vervoer nu toegankelijker zou
zijn.” De CAR is van mening dat dit zeker in de gemeente Langedijk op dit moment niet het geval is en
adviseert hierin in de toekomst zoveel mogelijk verbetering aan te brengen.

De CAR Langedijk heeft nog een aanvullend advies dat samenhangt met het voorgaande: er zou, net
als voor de Wmo, één loket moeten zijn voor mobiliteit, met als aanvulling een informatieboekje
(voorbeeld gemeente Schagen) en informatie via de website.
Wij verzoeken u deze adviezen in behandeling te nemen en ons op korte termijn uw standpunt
terzake te laten weten.
Uw reactie met belangstelling tegemoetziend,
Met vriendelijke groet,
Namens de CAR Langedijk:

