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Gemeentelijke Vervoercentrale 

Zeeland B.V.

gevestigd in Terneuzen

Patentweg 10
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Aandeelhouders: 

- Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen

- Samenwerkingsverband Oosterschelderegio, 

- Middelburg, Vlissingen, Veere,  

- Goeree-Overflakkee 

- de provincie Zeeland
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Wat doet de GVC?

• WMO-vervoer, leerlingenvervoer en jeugdzorgvervoer voor de 3 Zeeuws-

Vlaamse Gemeenten: ruim 2 miljoen euro omzet per jaar 

• WMO-vervoer en leerlingenvervoer 7 gemeenten Oosterschelderegio: iets 

minder dan 2 miljoen euro omzet per jaar

• AWBZ-vervoer voor Tragel Zorg, dagelijks ongeveer 500 cliënten van en 

naar dagbesteding en ritten naar ziekenhuis/dokter etc. 

• AWBZ-vervoer dagbehandeling Ter Weel Goes
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Voordelen

• Centrale is spin in het web van vervoersvraag WMO, AWBZ-vervoer en 

Haltetaxi 

• De wensen en beperkingen van de klant staan centraal; ook al is dit 

vervoerstechnisch niet altijd de meest efficiënte oplossing

• Centrale is meldpunt voor opdrachtgever en klanten, vervoerder heeft geen 

invloed op organisatie van de taxiritten

• Planning en telefonistes zitten samen op kantoor; snel en adequaat contact

• Planner heeft door moderne apparatuur continue in beeld waar welke taxi 

zich bevindt 

• Planner heeft voortdurend in beeld waar en op welk tijdstip de klant in- en 

uitstapt

• Centrale verzorgt de administratieve afhandeling richting opdrachtgever, 

vervoerder en eigen bijdrage (op rekening) aan klanten
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Welke service biedt de 
centrale ?

• Organiseren van taxiritten in het kader van WMO, Haltetaxi en     
AWBZ-vervoer (dagbesteding)

• Altijd volledig inzicht in gereden ritten per klant
• Afhandeling van vragen van klanten, inspelen op specifieke 

behoeften van de klant
• Handelt klachten af en informeert Samenwerkingsverband hierover
• Zorgt maandelijks voor een declaratie naar de opdrachtgever en een 

afrekening voor de vervoerder voor uitgevoerde ritten
• Verzorgt maandelijks de factuur eigen bijdrage voor klanten die op 

rekening rijden
• Dataverkeer met taxi’s (modems/aansluitingen); vervoerder zorgt zelf 

voor apparatuur in de auto
• Centrale 7 dagen per week geopend van 6.30 tot 23.00 uur
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Kosten Centrale 

Opbrengst centralekosten Zeeuws-Vlaanderen WMO   € 335.000

Opbrengst centralekosten Zeeuws-Vlaanderen LLV      € 51.000

Opbrengst centralekosten Oosterschelderegio WMO    € 335.000

Opbrengst centralekosten Oosterschelderegio LLV       € 94.000

Opbrengst centralekosten Walcheren WMO € 335.000

Opbrengst centralekosten Walcheren LLV                      € 44.000

Opbrengst centralekosten Goeree-Overflakkee WMO €   90.000

Opbrengst centralekosten Goeree-Overflakkee LLV      € 12.500
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Kosten 

Samenwerkingsverband CVV 

3 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen: 105.495 inwoners

(Hulst, Sluis en Terneuzen)

Leerlingenvervoer (ongeveer 400 leerlingen) € 1.900.000

Vervoer WMO-gerechtigden/AWBZ (5540 pashouders) € 1.750.000

Jeugdzorgvervoer (190 kinderen)                                   €    570.000

Overhead                                                                        €    150.000
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Haltetaxi

Het openbaar vervoer (bussen) is per 1 maart 2015 opnieuw aanbesteed. 

De concessieverlener is de Provincie . Zij is verantwoordelijk voor het 

openbaar vervoer.

De concessiehouder is Connexxion. 

Naast het openbaar vervoer is door de provincie ook een nieuwe vorm 

van vervoer geïntroduceerd vanaf 1 maart 2015: de Haltetaxi. 
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Haltetaxi

Haltetaxi: 

• biedt een reismogelijkheid op trajecten, waar de bus vanaf 1 maart 

2015 verdwenen is 

• rijdt in aanvulling op de buurtbus op momenten dat deze niet rijdt. 

• De Haltetaxi is geen openbaar vervoer, maar aanvullend vervoer

• is een feeder voor het openbaar vervoer. 

• De vervoermiddelen die ingezet worden voor het WMO-vervoer, 

worden tevens ingezet voor Haltetaxivervoer in Zeeuws-Vlaanderen. 

• De regie valt onder de GVC. 

• De provincie is financieel verantwoordelijk voor de Haltetaxi.

• Momenteel vinden er ongeveer 1800 ritten per maand
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Kaarten vervoerskundige analyse

OV, WMO en Haltetaxi
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Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen

Contactpersoon: Beatrix Ollebek

b.ollebek@terneuzen.nl

mailto:b.ollebek@terneuzen.nl

