
Memo

Datum: 07-01-2020

Aan:     Leden van de Drechtraad

Steller:              Alex Buchinhoren

Onderwerp:      Financiele Versterking Stroomlijn

Aanleiding

Tijdens de Drechtraad van 3 december 2019 heeft u besloten het voorstel Financiële versterking 
Stroomlijn B.V. aan te houden. Bespreking van het voorstel leidde tot aanvullende vragen, die op dat 
moment niet direct konden worden beantwoord.

Inmiddels zijn genoemde vragen schriftelijk beantwoord en toegevoegd aan de stukken voor de komende 
Drechtraad van 14 januari. 

Aanvullend hierop heeft op 6 januari jl. een gesprek plaatsgevonden tussen portefeuillehouder Heijkoop 
en een drietal vertegenwoordigers vanuit de Drechtraad, mevrouw Middelkoop, de heer Moorman en de 
heer Boudewijn. Dit gesprek maakte duidelijk dat de eerdere beantwoording op een aantal punten nog 
om een nadere toelichting vroeg.

In deze memo wordt verslag gedaan van het gesprek zoals dat heeft plaatsgevonden en de 
toezeggingen die naar aanleiding van dit gesprek door de portefeuillehouder zijn gedaan. Deze memo 
kan daarmee als aanvulling worden gezien op eerder genoemde schriftelijke beantwoording.

Samengevat is een viertal thema's tijdens het gesprek aan de orde gekomen: 

- De Wijkhopper in relatie tot het scheiden van regie en uitvoering van vervoer;

- Een aanvullende duiding van de financiële risico's;

- De wijze van financiering van het huidige wagenpark; en

- Uitbreiding van takenpakket Stroomlijn in relatie tot de governance-structuur.

Eén van de toezeggingen betreft de inzage in de businesscase die ten grondslag heeft gelegen aan de 
introductie van de Wijkhopper. Deze businesscase is vertrouwelijk gedeeld met de drie 
vertegenwoordigers van de Drechtraad en ligt voor de overige leden van de Drechtraad bij de griffie ter 
inzage. Dit laatste omdat het openbaar maken van deze gegevens de bedrijfsvoering van Stroomlijn kan 
schaden.

De Wijkhopper in relatie tot het scheiden van regie en uitvoering van vervoer

In de eerdere schriftelijke beantwoording is aangegeven dat de statuten van Stroomlijn voldoende ruimte 

  



bieden om zelf uitvoering te geven aan mobiliteitsoplossingen zoals bijvoorbeeld de Wijkhopper.

De vraag die in het gesprek van 6 januari aan de orde kwam, is in hoeverre zich dit nu verhoudt tot een 
belangrijk uitgangspunt bij de oprichting van Stroomlijn, namelijk de nadrukkelijke scheiding van vervoer 
en regie bij de uitvoering van het doelgroepenvervoer.

Terecht is door de vragenstellers gesteld dat bij de oprichting van Stroomlijn de focus lag op de regie van 
vervoer waarop de BV constructie en governance ook is bepaald. Artikel 3 van het statuut maakt nieuwe 
vervoersinitiatieven zoals de Wijkhopper wel mogelijk. Het gedetailleerde inzicht in de verschillende 
vervoerstromen, waar we sinds we de regie in eigen hand hebben over beschikken, heeft tot nieuwe 
zienswijzen geleid voor wat betreft de optimale inrichting van het doelgroepenvervoer. En daarmee ook 
tot de huidige verbreding van de functionaliteit van Stroomlijn.

Het uitgangspunt is en blijft dat we de uitvoeringsfunctie in principe primair zien als een taak voor de 
markt. Zoals ook in de eerdere beantwoording is aangegeven, wordt vervoer in de vorm van de 
Wijkhopper op dit moment echter nog niet door de markt aangeboden, wat bepalend is geweest voor de 
keuze om vanuit Stroomlijn te innoveren en de uitvoering in dit specifieke geval zelf ter hand te nemen.

Aanvullende duiding van de financiële risico's

In de schriftelijke beantwoording wordt aangegeven dat het financiële risico in de risicoparagraaf van de 
GRD zal worden opgenomen. Het betreft hier het risico dat de afgegeven lening niet wordt terugbetaald. 
Doordat deze kosten onderdeel uitmaken van de begrote kosten van het Wmo-doelgroepenvervoer, 
wordt terecht aangegeven dat de kans dat dit risico zich voordoet zeer klein is.

In de businesscase zijn daarnaast aannames gedaan ten aanzien van het gebruik van de Wijkhopper. De 
aannames zijn mede gebaseerd op de ervaringen uit de pilots in Sliedrecht en Dordrecht zoals die 
voorafgaande aan de regio-brede uitrol hebben plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van een 
geleidelijke uitrol waarbij de inzet van het aantal Wijkhoppers uiteraard ook wordt afgestemd op het 
feitelijke gebruik. In de gemeenten waar de Wijkhopper inmiddels rijdt zien we verder dat de introductie 
succesvol verloopt en dat de pashouders de Wijkhopper goed weten te vinden.

Op basis van deze aannames wordt verondersteld dat de Wijkhopper uiteindelijk een goedkoper 
alternatief is voor de vervoersmiddelen die op dit moment voor het doelgroepenvervoer worden ingezet. 
De veronderstelling is vervolgens dat deze inzet kan worden afgebouwd en wordt vervangen door de 
inzet van Wijkhoppers. In de situatie dat de doelgroep geen beroep zou doen op de Wijkhopper blijven de 
kosten van de inzet van de traditionele vervoersmiddelen echter gelijk en maken we aanvullende kosten 
voor de Wijkhopper. 

Daarnaast zou de mogelijkheid zich kunnen voordoen dat er minder chauffeurs, dan vooraf ingeschat, 
kunnen worden ingezet vanuit bemiddeling door Baanbrekend Drechtsteden waardoor de kosten iets 
hoger kunnen uitvallen doordat extra capaciteit op de markt moet worden ingehuurd. 

Tot slot is een scenario denkbaar dat er in de toekomst concurrentie voor de Wijkhopper zou kunnen 
ontstaan doordat ook andere partijen vergelijkbare vervoersvormen gaan aanbieden. 

Voor al deze aanvullende risico's geldt, dat de kans dat deze zich zullen voordoen als klein wordt 
ingeschat. Wij delen echter uw mening dat het goed is om deze wel te benoemen. Bij instemming met het 
voorstel zal de risicoparagraaf bij de eerstvolgende gelegenheid met genoemde risico's worden 
uitgebreid (bij de 1e burap).

Financiering van het huidige wagenpark

Het eerder gegeven antwoord, dat het huidige wagenpark gefinancierd is uit de financiële middelen die 
de vennootschap op dat moment had, vroeg eveneens om een nadere toelichting.
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Stroomlijn en de SDD hebben afgesproken dat de SDD zorg draagt voor bevoorschotting van 1 maand, 
Daarmee heeft Stroomlijn de beschikking gekregen over genoemde financiële middelen en is de 
mogelijkheid gecreëerd om de voertuigen aan te schaffen. De normale facturering vindt achteraf plaats. 

Op deze wijze zijn tijdelijk extra liquide middelen voor de aanschaf gecreëerd maar deze middelen 
moeten uiteindelijk weer terugvloeien naar de WMO, omdat het in feite een voorschot vanuit Wmo gelden 
betreft. 

De lening wordt mede aangevraagd omdat bij de start van de Wijkhopper was gerekend op een subsidie 
waarvan de aanvraag op dit moment nog loopt.

Takenpakket Stroomlijn in relatie tot governance

Waar Stroomlijn oorspronkelijk is gestart met de regie op het geïndiceerde Wmo-vervoer (De 
Drechthopper) is het takenpakket in de afgelopen drie jaar uitgebreid. Inmiddels is ook de regio op het 
vervoer vanuit de Jeugdwet, de Participatiewet, de WSW, het Wmo-dagbestedingsvervoer bij Stroomlijn 
ondergebracht en verzorgt Stroomlijn voor verschillende doelgroepen zo'n 750.000 ritten per jaar. 
Daarnaast geeft Stroomlijn in opdracht van een aantal Drechtsteden ook invulling aan de 
consulentfunctie voor het leerlingenvervoer.

Bij de start van Stroomlijn is heel bewust gekozen voor een beperkte governance-structuur. De GRD is 
de enige aandeelhouder van Stroomlijn en portefeuillehouders Heijkoop en Vat vertegenwoordigen op dit 
moment de GRD in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de B.V. Deze structuur heeft in 
de afgelopen drie jaar goed gefunctioneerd en de korte en overzichtelijke bestuurlijke lijnen hebben ook 
bijgedragen aan de slagkracht en effectiviteit van Stroomlijn.

Tegelijkertijd lijkt het in het licht van genoemde groei van Stroomlijn en uitbreiding met uitvoeringstaken 
niet onverstandig een externe partij als BDO advies te vragen over een passende inrichting van de 
governance-structuur. In het gesprek zegt de portefeuillehouder toe deze adviesvraag uit te zetten.
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