
 
 
 
 

 
 
 

BEANTWOORDING VRAGEN 
 
Indiener(s) Drechtraad 
Datum indienen: 3 december 2019 
Onderwerp: Financiële versterking Stroomlijn 
  
 
Vraag 1 
Hoe zit het met de wijziging van de statuten, als Stroomlijn van regiefunctie naar uitvoeringsfunctie 
gaat? 
 
Antwoord 1 
In de statuten staat in artikel 3 het doel van de vennootschap: 

Binnen deze doelstelling is het mogelijk dat de vennootschap zelf uitvoering geeft aan het 
doelgroepenvervoer. 
 
Overigens is Stroomlijn opgericht als mobiliteitsplatform wat tevens omvat het regisseren van het 
doelgroepenvervoer. De vennootschap doet nu zelf het vervoer via de Wijkhopper omdat hiervoor op 
deze wijze binnen het doelgroepenvervoer (nog) geen private vervoerder in de markt is. Dit project is 
uniek in Nederland en valt binnen de innovatieve proeftuin van het slim duurzaam organiseren van 
vervoer voor kwetsbare mensen. 
De Wijkhopper is juist een kleinschalige vervoersoplossing die in de doelstellingen wordt genoemd. 
Om die reden heeft Stroomlijn besloten zelf de uitvoering ter hand te nemen voor de komende jaren 
waarbij gekeken wordt of er mogelijkheden zijn om het naar de markt te brengen.  
 
 
Vraag 2 
Is de Wijkhopper een concurrent voor de Drechthopper? 
 
Antwoord 2 
De Wijkhopper is bedoeld als aanvulling op de Drechthopper. Met de Wijkhopper kan een deel van de 
groei van de vervoersvraag worden opgevangen. De Wijkhopper wordt (alleen) ingezet voor vervoer 
op korte afstanden binnen de eigen wijk/ gemeente, en vergroot daarmee de dienstverlening.  
De Drechthopper kan daarmee efficiënter worden ingezet voor het vervoer voor de langere afstanden, 
met een vermindering van de klachten over lange wachttijden en lange rijtijden. Inzet van de 
Wijkhopper is ook in goed overleg met de vervoerders van Drechthopper die hun bijdrage leveren in 
het project en de chauffeurs ontvangen die doorstromen na hun werkervaringsweg bij de Wijkhopper 
 
 

Artikel 3. 
Doel: 
1. De Vennootschap heeft ten doel: 

Het op elkaar afstemmen van het doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen, alsmede 
het op efficiënte wijze daaraan uitvoering geven. 

2. Onder het doel is mede begrepen: 
a. het samenwerken met, het zich op andere wijze interesseren bij, en het geven 

van adviezen en het verlenen van diensten aan aandeelhouders en ondernemingen; 
b. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied; 
en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin 
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 
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Vraag 3  
Hoe zit het met de cao voor de bestuurders van de Wijkhopper? 
 
Antwoord 3 
Voor het besturen van de Wijkhopper worden mensen ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
bijvoorbeeld die momenteel een bijstandsuitkering ontvangen. Het kan daarmee fungeren als opstap 
naar een duurzaam betaalde baan als chauffeur. De mensen zijn geen vrijwilligers en ontvangen een 
salaris voor hun werkzaamheden. 
De bestuurders worden gedetacheerd vanuit Baanbrekend Detacheren of via de uitzendorganisaties 
waarmee wij werken. De uitrijchauffeurs en praktijkdocenten die de chauffeurs trainen worden via de 
vervoersbedrijven gedetacheerd. De arbeidsvoorwaarden van deze organisaties zijn van toepassing.  
 
 
Vraag 4 
Hoe is het huidige wagenpark gefinancierd? 
 
Antwoord 4 
Met de financiële middelen die de vennootschap op dit moment heeft. Voor een introductie van de 
Wijkhopper in alle gemeenten en wijken van de Drechtssteden heeft Stroomlijn niet voldoende 
middelen. Vandaar dat een financiële versterking wordt gevraagd. 
 
 
Vraag 5 
De eerste lening van € 300.000 is nog niet terugbetaald en nu wordt een tweede lening gevraagd. Dit 
afgezet tegen de opbrengsten maakt terugbetaling een risico. Hoe groot zijn de risico's. 
 
Antwoord 5 
Terugbetaling van de leningen is zeker gesteld via de exploitatie van Stroomlijn. Voor die exploitatie 
wordt jaarlijks een begroting vastgesteld, waarin de middelen die nodig zijn voor de terugbetaling van 
de lening zijn opgenomen. 
In financieel-technische termen: met het bedrag van de geldleningen doet Stroomlijn investeringen. 
Die investeringen worden in 5 jaar afgeschreven. De bijbehorende kapitaallasten worden via de 
jaarlijkse exploitatie gedekt. Na 5 jaar is de investering geheel afgeschreven, zijn via de exploitatie de 
financiële middelen ontvangen, en kan de lening daarmee worden afgelost. 
Aangezien Stroomlijn, gezien de bestaande financiële afspraken, een sluitende begroting heeft is de 
terugbetaling van de leningen zeker. 
   
De kosten van het doelgroepenvervoer worden gedekt uit de budgetten voor collectief vervoer WMO, 
dagbesteding-,wsw-, jeugd-,gym-, leerlingenvervoer.  De gemeenten stellen die budgetten via de 
sociale dienst of individuele gemeenten beschikbaar. 
Voor de introductie van de Wijkhopper is een business-case opgesteld, met een sluitende exploitatie. 
 
 
Vraag 6 
De financiële risico's moeten toch opgenomen worden in een risicoparagraaf? 
 
Antwoord 6 
Ja, het risico van het niet terugbetalen van de leningen wordt bij de GRD opgenomen in de 
risicoparagraaf van de P&C-documenten. Een risico wordt daar gekwantificeerd door de omvang van 
het risico te vermenigvuldigen met de kans dat het zich voordoet. Doordat die kans zeer klein is (zie 
het antwoord bij vraag 5), is het risico op nihil gesteld. 
Verder wordt in de paragraaf Verbonden partijen van de jaarrekening en begroting gerapporteerd over 
de vennootschappen waarvan de GRD aandeelhouder is. Met name in de GRD-jaarrekening is een 
uitgebreide rapportage opgenomen 
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Vraag 7 
Ten aanzien van het op te bouwen vermogen: We hebben toch de afspraak dat geld voor 
vermogensopbouw bij de gemeenten geparkeerd blijft? Waarom dan toch de vraag om het eigen 
vermogen te vergroten? 
 
Antwoord 7 
De afspraak is inderdaad om bij de GRD geen reserves aan te houden, en het weerstandsvermogen 
voor het opvangen van risico's bij de gemeenten te organiseren. 
De vraag voor eigen vermogen bij Stroomlijn staat daar los van. Stroomlijn heeft eigen vermogen 
nodig om leveranciers zekerheid te geven over haar kredietwaardigheid. 
Dit heeft geen consequenties voor de vermogens- en reservepositie van de gemeenten en die van de 
GRD. 
 
 
Vraag 8 
Kan Stroomlijn tot maart 2020 wachten op besluitvorming? 
 
Antwoord 8 
Nee, de planning is 20 januari 2020 te starten in Alblasserdam, en in maart in de overige wijken van 
Dordrecht. Als besluitvorming pas in of na maart 2020 plaats vindt, zal de uitrol in Dordrecht vertraging 
oplopen. Dit heeft financiële consequenties, omdat dan ook het afschalen van de Drechthopper 
vertraging oploopt en langer gebruik moet worden gemaakt van duurdere (en milieuonvriendelijkere) 
taxibussen.  
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