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Betreft: ongevraagd advies Nieuw Hoogeveens Vervoer

Hoogeveen, 22 september 2015

L.S.,

Hoewel wij niet gevraagd zijn om een advies te geven over het Nieuws Hoogeveens Vervoer, doen 
wij u toch ongevraagd een advies toekomen, dit omdat de veranderingen in het vervoer onze 
doelgroep direct of indirect gaat treffen.

Wat wij missen bij uw plannen, is een heldere omschrijving van de plek die openbaar vervoer in de 
samenleving zou moeten hebben. Hoe willen we door goed vervoer Hoogeveen leefbaar en vitaal 
houden? Uiteraard is goed vervoer van belang voor niet alleen de WMO-doelgroep maar ook een 
bredere, vaak minder draagkrachtige doelgroep. Hoe komen ook zij bij de supermarkt, 
kinderopvang, het ziekenhuis en het werk?

Ons grote bezwaar tegen uw visie op het Nieuw Hoogeveens Vervoer betreft de inzet van 
vrijwilligers. WMO vervoer is professioneel vervoer en moet dus door betaalde (opgeleide) 
krachten worden uitgevoerd.
Door mensen in te zetten als vrijwilligers voor werk dat aanvankelijk betaald verricht werd, wordt 
betaald werk verdrongen, hetgeen strijdig is met de inzet van het kabinet. 
Niet alleen verdringt u de buschauffeurs maar ook de taxichauffeurs. Dit kan en mag niet.

Wij wijzen het dan ook ten stelligste af dat mensen vanuit de WWB wordt gewezen op deze vorm 
van vrijwilligerswerk. Natuurlijk mogen mensen vanuit de WWB wel werken binnen het nieuwe 
vervoer maar dan alleen tegen betaling van loon.

Als Cliëntenraad Sociale Zekerheid zal het u niet bevreemden dat de slogan “Werk, werk, werk!” 
ons op het lijf geschreven is. Stimuleert de gemeente Hoogeveen dat betaald werk wordt omgezet 
in vrijwilligerswerk dan is het de slogan: “Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers!” overduidelijk eentje 
die bij het huidige bestuur past. Helaas komt daarmee niemand uit de bijstand.

Wij begrijpen dat de zaak complex ligt en wensen u veel wijsheid toe in dezen.

Hoogachtend,

Akke Hoekstra
Cliëntenraad Soc. Zekerheid Hoogeveen
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