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Vraag:
Er was eens een inwoners van de gemeente Valkenswaard, die een klacht ingediende bij Hermes,
verantwoordelijk voor het openbaar busvervoer in Valkenswaard, waar dit niet serieus werd
genomen. Ook de chauffeur van de buurtbus werd aangesproken en volgens hem was de Provincie
bevoegd en kon Hermes hier niets aan doen. Dus de inwoner van onze gemeente nam toen contact op
met de Provincie waar ze vertelde dat het precies anders om was het was de schuld van Hermes niet
van de Provincie. Ook heeft de inwoner van de gemeente waarvan wij het bestuur zijn per mail een
klacht ingediend bij de gemeente Valkenswaard. Na een uurtje kreeg deze al een mail terug dat dit
een zaak van Hermes was en niet van de gemeente. Ook heeft deze inwoner een mail gestuurd naar de
Dorpsraad/wijkvereniging maar daar is helaas nooit op gereageerd.
College, wij besturen de Valkenswaardse gemeenschap, wij dragen daarvoor naar de mening van
H&G de verantwoordelijkheid. Het lijkt er echter op dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen
voor de organisatie van het openbaar busvervoer in Valkenswaard, deze klacht “de gemeente verwijst
door naar Hermes en doet niets” staat niet op zichzelf.
In mijn beleving vervult een gemeentebestuur een belangrijke rol in de organisatie van het openbaar
busvervoer binnen haar gemeente. Het zomaar doorverwijzen naar de uitvoerder in geval er klachten
zijn van algemene aard is naar de mening van H&G ongepast.
College ik heb daarom enkele vragen voor u.
•

Bent u betrokken bij een periodiek overleg met het SRE en/of Hermes om de belangen van de
Valkenswaardse bevolking “ dus ook Borkel en Schaft en Dommelen” te verdedigen?

•

Zo ja wie is afgevaardigde?

•

Waarom lijkt de gemeente zo vaak niets te doen met klachten die bij de gemeente binnenkomen?

Naast een doorverwijzing naar bijvoorbeeld Hermes is het van groot belang dat wij zelf registreren
wat de aard van de klachten is die bij ons binnen komen. Dit wil daarom niet noodzakelijk zeggen dat
wij ook instaan voor de afhandeling ervan. H&G is wel van mening dat er een verantwoordelijke
moet zijn binnen de gemeente organisatie die overzicht houd over de aard van de klachten en de gang
van zaken betreffende het openbaar busvervoer in het algemeen. Dit alles uiteraard met als doel de
belangen van de Valkenswaardse gemeenschap te behartigen tijdens een periodiek overleg.
Concreet:
• College wat moet er worden ondernomen om tot een situatie te komen zoals hier globaal
geschetst. Bestaat deze situatie feitelijk al maar werkt ze om de een of andere reden niet?
• Kunt u toezeggingen doen?
• Wenst u hiervoor een specifieke opdracht te krijgen van de raad in bijvoorbeeld de vorm van een
motie?
• Wat is hierop uw reactie?

Antwoord:

