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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over een doelmatige financiële bijdrage in deze 
coronaperiode, voor de vervoerders van het maatwerkvervoer. Dit gaat om vervoer naar en van jeugdhulp- & 
dagbestedingslocaties, leerlingenvervoer en het sociaal-maatschappelijk vervoer (regiotaxi). 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de vervoerders die voor ons het maatwerkvervoer uitvoeren, in 
deze coronaperiode te compenseren. Concreet hebben we de volgende besluiten genomen. 
1. De reeds betaalde voorschotten voor het maatwerkvervoer over de periode 15 maart tot en met 30 

juni 2020 definitief te verrekenen en hierin ook de eigen bijdrage van cliënten die vervoerders deze 

periode zijn misgelopen mee te nemen; 

2. Over gaan tot compensatie van het regiotaxi vervoer voor de periode van 1 juli tot en met 31 

december 2020, inclusief de eigen bijdrage van cliënten die vervoerders deze periode zijn misgelopen 

mee genomen; 

3. Een vaste vergoeding (als basis voor de vaste kosten) die altijd betaald wordt en een variabele 

vergoeding die betaald wordt per kilometer of per rit, voor de periode 1 januari tot en met einde van 

het contract voor al het maatwerkvervoer. 

 
Toelichting 
Door de coronacrisis hebben onze vervoerders voor het maatwerkvervoer niet het aantal ritten kunnen rijden 
waarvoor zij gecontracteerd zijn. Op advies van Koninklijk Nederlands Vervoer, de VNG en het Rijk nemen 
we onze verantwoordelijkheden en houden we onze infrastructuur voor het maatwerkvervoer in de lucht. 
 
Dit doen wij om in deze fase van de coronacrisis de financiële ruimte en zekerheid te bieden aan de door 
Dinkelland gecontracteerde vervoerders op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Hiermee wordt de 
continuïteit voor vervoerder en cliënten zoveel mogelijk gegarandeerd. 
 
Dat betekent dat wij het voorschot dat onze vervoerders hebben gekregen voor de periode maart tot en met 
juni ''20 definitief gaan maken. Voor de periode juli '20 tot en met december '20 en vanaf januari '21 zijn er 
ook regelingen opgesteld om de vervoerders van het maatwerkvervoer te kunnen compenseren om zo het 
maatwerkvervoer te kunnen waarborgen aan onze inwoners op langere termijn.  
Verantwoording vindt plaats in de jaarrekening. 
 
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u daarover. 

 



 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
    
  

 

 

 

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
 
J.G.J. Joosten 


