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Geachte raadsleden,

Met deze brief willen wij uw raad informeren over de doorstart van de Belbus Vries - Zuidlaren.

Inleiding
Zoals bekend heeft Trias op 1 september 2021 de subsidierelatie per 1 januari 2022 beëindigd. 
Onderdeel van deze subsidierelatie was een subsidiebeschikking voor de periode van 1 mei 2021 tot 1 
januari 2023 voor het beheer en de exploitatie van de Belbus Vries - Zuidlaren.

Proces
Vrij snel na het bericht van Trias heeft het bestuur van de Belbus Eelde zich gemeld om mee te denken in 
mogelijkheden om de Belbus te continueren. In een later stadium is ook Trias bij deze gesprekken 
betrokken.
De besprekingen hebben geresulteerd in een bijeenkomst georganiseerd door Trias met alle vrijwillige 
chauffeurs. In deze bijeenkomst heeft Trias de chauffeurs gevraagd of zij de gegevens van de chauffeurs 
mochten delen met de gemeente en of de chauffeurs bereid waren om in gesprek te gaan met de 
gemeente. Hierop hebben de chauffeurs positief gereageerd.
Vervolgens heeft de gemeente de chauffeurs uitgenodigd op 20 oktober 2021. Ook het bestuur van de 
Belbus Eelde was hierbij en heeft een toelichting gegeven op de manier waarop zij als vrijwilligers 
organisatie de belbus Eelde exploiteren.  Ondanks verwijten richting de gemeente hebben 6 chauffeurs 
zich gemeld om als kwartiermeesters de doorstart van de Belbus voor te bereiden.

Onderzoeken van de mogelijkheden 
Het kwartiermakersoverleg (kwartiermakers en de gemeente) heeft aan de hand van een plan van 
aanpak 2 opties verkend: De Belbus onderbrengen bij een bestaande organisatie, bijv. Neie Naober of 
een nieuwe vrijwilligersorganisatie oprichten naar het model van de Belbus Eelde. Voor beide opties was 
het van belang om de doelstellingen, kaders, uitgangspunten, omvang, kosten, over te dragen systemen 
etc. in kaart te brengen. De conclusie van deze exercitie was dat het oprichten van een nieuwe 
vrijwilligersorganisatie de voorkeur had om de volgende redenen:

- Tijdsdruk: offertes aanvragen, beoordelen, contract sluiten en dan vervolgens de overdracht kon 
niet gerealiseerd worden vóór 1 januari 2022

- Met een eigenstandige stichting wordt voorkomen dat de Belbus in de toekomst weer een 
mogelijk onderdeel wordt van een aanbesteding, wisseling van organisatie etc.

- Het vertrouwen dat deze voorziening met vrijwilligers gecontinueerd kan worden. In het land zijn 
er veel vrijwilligersorganisaties die het lokale vervoer voor kwetsbare mensen, succesvol, 
organiseren.
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Uitvoering 
De 6 kwartiermakers zijn vervolgens met veel inzet aan de slag gegaan om de belangrijkste zaken, 
cruciaal voor de doorstart, te realiseren. 

- De organisatie: het oprichten van een stichting, bestuur samenstellen, regelen van de benodigde 
papieren. 

- De bussen: Het regelen van de bussen/auto's voor het vervoer inclusief tankpas, pinautomaat, 
onderdak, verzekeringen etc. 

- Het planningssysteem, het werven van vrijwilligers, het trainen van de vrijwilligers, regelen van de 
overdracht van de licentie, laptops/telefoons etc. 

- Een aantal zaken zijn naar 2022 verschoven zoals bv het vernieuwen van de VOG's, 
werkinstructies, sponsoring en dergelijke.

Voor het gedeelte telefoon/planning (het deel dat Trias met professionals uitvoerde) zijn in korte tijd 13 
vrijwilligers gevonden. De eerste 3 maanden worden zij ondersteund door een welzijnswerker van Neie 
Naober voor een paar uur per week. Deze professional ondersteunt vooral bij het opzetten van een 
werkstructuur voor de groep en treedt op als helpdesk.

Uitdagingen
Een onverwacht probleem bleek het afsluiten van een zakelijke rekening. De protocollen voor het 
voorkomen van witwassen treffen vooral de goede doelen organisaties. Dit blijkt een landelijk probleem. 
Met onze vragen aan collega organisaties in den lande hebben wij zelfs de aandacht van de Volkskrant 
en Hart van Nederland getrokken!.
Een tweede uitdaging is het korte tijdsbestek. Met de overname van de exploitatie van de Dorpshuizen 
moet immers ook de ICT en telefonie worden omgezet. Dit is een voorwaarde voor het exploiteren van de 
Belbus.

Op 23 november jl heeft het bestuur besloten om op 2 januari 2022 te gaan rijden. De 241 gebruikers van 
de Belbus hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen. Voor de Kerst verwacht het bestuur minimaal 
alle zaken op orde te hebben om te kunnen rijden.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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