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Motie kwaliteit Regiotaxi Utrecht
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 december 2017,

Constaterende dat:

o Het contract voor perceel L {gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht) van de regiotaxi Utrecht
met vervoerder De Vier Gewesten {DVG) vorige maand is opgezegd;

¡ Dat DVG de dienstverlening zal blijven verzorgen tot de nieuwe aanbesteding in werking is

getreden per april 2018;

o Dat de gedeputeerde tijdens de Statenvergadering van 6 november jongstleden heeft

bevestigd dat de taxichauffeurs conform de geldende cao zullen worden overgenomen door
de nieuwe vervoerder, maar dat dit alleen geldt voor vaste contracten terwijl er veel met
tijdelij ke contracten wordt gewerkt;

r Wij van zowel cliënten als chauffeurs alärmerende berichten krijgen over personeelstekorten

die ontstaan zijn doordat tijdelijke contracten niet kunnen worden verlengdl;

o Dat daarmee niet alleen veel onrust is ontstaan onder de chauffeurs maar ook de

dienstverlening nog verder is teruggelopen;

¡ Dat ondanks de gewijzigde voorwaarden van de nieuwe aanbesteding wat betreft stiptheid
en prijs/kwaliteit, w¡j begrijpen dat de boetes voor het niet voldoen aan de huidige strengere

normen nog steeds van toepassing zijn;

Overwegende dat:

r De dienstverlening van DVG al onder de maat was en alleen maar lijkt te zijn verslechterd

sinds het contract is beêindigd;

¡ De provincie zorg dient te dragen voor een goede dienstverlening enerzijds en goed

werkgeverschap anderzijds, ook als het gaat over diensten ín opdracht van de provincie;

¡ Dat de financiêle positie van DVG voldoende sterk moet blijven tot einde contractdatum om

het personeel te betalen en de dienstverlening en bedrijfsvoering op voldoende niveau te
houden;

Verzoekt GS:

¡ Alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel

en materiaal beschikbaar is tot april 2018 om een goede díenstverlening te garanderen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Julie d'H rtij van de Arbeid

t https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1699368/regiotaxi-utrecht-en-maarssen-het-moet-allemaal-goedkoper-
en-goedkoper.html




