
MEMO 

 

Aan: Provinciale Staten provincie Fryslân 

Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost-Fryslân 

Datum: 2 februari 2021 

Onderwerp:  Memo stand van zaken gevolgen Covid-19 en evaluatie Jobinder 

 
Inleiding 
Graag stelt het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost-Fryslân (Jobinder)  u op de hoogte van 
een tweetal belangrijke ontwikkelingen, te weten de stand van zaken met betrekking tot de gevolgen 
van het Covid-19 virus en de aangekondigde evaluatie van het functioneren van Jobinder.   
 
Jobinder en het Covid-19 virus 
Vanaf medio maart 2020  is de wereld in de ban van het Covid-19 virus. Bijna alle sectoren in onze 
maatschappij zijn stevig getroffen. Dit geldt ook voor dat deel van de sector ‘vervoer’ waarvoor 
Jobinder verantwoordelijk is.  
Zoals bekend heeft ons bestuur direct bij het begin van de eerste Lockdown op 15 maart 2020 een 
regeling getroffen waarin de vervoerders maximaal 80 % van de vanwege de maatregelen gederfde 
omzet kregen voorgeschoten. Deze voorschot regeling is beëindigd per 1 september 2020. 
In zijn vergadering van 21 januari 2021 heeft het bestuur besloten het verstrekken van voorschotten 
weer op te pakken. Dit om de gevolgen op te vangen van de tweede Lockdown die langer duurt dan in 
december 2020 was voorzien.  
Deze maatregel geldt voor zo lang als nodig is, maar indien de noodzaak doorloopt na 31 maart zal 
het bestuur in zijn vergadering van april a.s. opnieuw besluiten over de dan te nemen stappen.  
Het bestuur vertrouwt er op dat met deze steunmaatregelen het taxivervoer gewaarborgd kan blijven 
en het vervoerssysteem dat in de afgelopen 3 jaar is opgebouwd kan worden behouden. 
 
Jobinder volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het Covid-19 virus uiteraard op de voet en zal u 
zodra daar aanleiding toe is op de hoogte stellen van consequenties voor de aangesloten partijen. 
 
Evaluatie 
Nu Jobinder 3 jaar actief is, sinds de daadwerkelijke start in januari 2018, lijkt het moment 
aangebroken te kijken wat er bereikt is. Er zijn tot nu toe wel enkele kleinere, vooral interne, evaluaties 
uitgevoerd. Maar zoals in het verleden ook is toegezegd zou er op enig moment een grote, extern uit 
te voeren, evaluatie worden opgezet. 
Het feit dat de contracten met de vervoerders en de centrale lopen tot eind 2022 heeft het bestuur 
ertoe gebracht een dergelijke evaluatie nu uit te laten voeren. 
Weliswaar kunnen deze contracten nog met minstens 2 jaar verlengd worden, maar indien er opnieuw 
zou moeten worden aanbesteed, dan dient dit traject medio 2021 te worden gestart. 
Om dit goed te kunnen inschatten heeft het bestuur in zijn vergadering van 21 januari 2021 besloten 
een evaluatie uit te laten voeren door het bureau Significant. 
Een zoals gezegd breed opgezette evaluatie, waarin alle aspecten van Jobinder onder de loep zullen 
worden genomen. 
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In de evaluatie zal dus gekeken worden naar: 
 

• Zijn de doelstellingen die zijn geformuleerd bij de totstandkoming van Jobinder gerealiseerd 
o Is de leefbaarheid in Noordoost-Fryslân op peil gebleven, verbeterd of verslechterd 
o Is de mobiliteit van de inwoners van de regio op peil gebleven, verbeterd of 

verslechterd 
o Is het door de gemeenten in Noordoost-Fryslân georganiseerde leerling- en WMO-

vervoer efficiënter georganiseerd en is het gelukt de kosten te beperken door deze 
gezamenlijke aanpak    

• Welke verdere opbrengsten heeft Jobinder de aangesloten partijen en de inwoners van 
Noordoost-Friesland gebracht 

• Hoe ziet de toekomst van Jobinder er uit 
o Moet Jobinder uitgebreid worden met nieuwe vervoersvormen 
o Moet Jobinder in een groter deel van Fryslân actief worden 
o Moet Jobinder in afgeslankte vorm verder 
o Moet Jobinder worden ontbonden 
o Wat zijn de consequenties voor de deelnemers (gemeenten en provincie) bij 

veranderingen in de opzet van Jobinder 
 
Deze vragen zullen worden voorgelegd aan alle bij Jobinder betrokken partijen. Naast de provincie en 
gemeenten gaat het daarbij om de mobiliteitscentrale in Dokkum en de gecontracteerde vervoerders. 
 
Het eindrapport wordt eind mei opgeleverd. Dit zal uiteraard met uw worden gedeeld.  
 

  


