Motie basismobiliteit
Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Basismobiliteit voor iedere inwoner van West Betuwe dichtbij huis
De raad van de gemeente West Betuwe, in openbare vergadering bijeen op 29 juni 2021
Constaterende dat:
De gemeenteraad van Winterswijk middels het toezenden van een motie de raad attendeerde op de plannen van de
Provincie voor een op het regulier openbaar vervoer (ov) aanvullend ov-vangnet en de introductie van
HaltetaxiRRReis;
De Provincie in de Visie voor een bereikbaar Gelderland schrijft dat met het ov-vangnet alle plekken in Gelderland
worden ontsloten waar geen (buurt)bus en trein komt, maar op basis van de Nota van Uitgangspunten van
HaltetaxiRRReis het er op lijkt dat HaltetaxiRRReis als haltetaxi alleen gaat rijden tussen haltes;
We in Rivierenland door de bundeling van vervoersstromen met Versis net als in de Achterhoek een integraal,
(kosten)efficiënt en duurzaam systeem van basismobiliteit kennen;
We met Versis ook een goed gewaardeerd en goed functionerend systeem van basismobiliteit kennen en Versis als
uitvoerder van het ov-vangnet een integraal aanbod kan bieden aan de gebruikers en onder andere vervoer van deur
tot deur biedt;
In de regio Rivierenland bezuinigingsvoorstellen voor het recreatief WMO vervoer besproken zijn, waaronder een
tariefsverhoging voor recreatief WMO vervoer;
Overwegende dat
Er met de voorgenomen provinciale plannen een extra vervoerssysteem wordt geïntroduceerd en dit tot nadelige
gevolgen kan leiden voor de verschillende reizigersgroepen van Versis;
In een inclusieve samenleving een laagdrempelige, toegankelijke, betaalbare en passende vorm van openbaar
vervoer met een fijnmazig netwerk voor iedere inwoner dichtbij huis beschikbaar moet zijn;
Verschraling van het openbaar vervoer absoluut niet wenselijk is en het voorzieningenniveau minimaal op het
huidige niveau behouden moet blijven;
Draagt het college op:
Samen met de overige Rivierenlandse gemeenten en de andere Gelderse vervoerregio's in overleg te treden met de
Provincie met als doel het voorzieningenniveau minimaal op het huidige niveau te behouden;
De adviesraad sociaal domein advies te vragen over de veranderingen met betrekking tot de basismobiliteit in West
Betuwe en over bezuinigingsvoorstellen die momenteel in de regio Rivierenland voorgesteld zijn;
De gemeenteraad proactief te informeren over zowel de voortgang van het gevraagde overleg met de provincie als
het overleg in de regio ten aanzien van veranderingen ten aanzien van het WMO vervoer
En verzoekt de griffier
De gemeenteraad van Winterswijk deze motie ter ondersteuning toe te sturen en tevens te verspreiden onder de
gemeenteraden in de regio Rivierenland
en gaat over tot de orde van de dag

