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Betreft advies van de Adviesraad Sociaal Domein met betrekking tot  

Notitie Doelgroepenvervoer/Advies Wmo knoppen 
 
 
Geacht College, 
 
Recent ontvingen wij de notitie Doelgroepenvervoer Pijnacker-Nootdorp / Advies Wmo knoppen, 
opgesteld door Traficon Adviesgroep in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. U vraagt ons 
om onze visie te geven op het daarin geformuleerde advies om de kosten van het Wmo vervoer te 
beïnvloeden.  
 
Tijdens een online overleg met de gehele ASD op 28 april hebben wij het onderwerp kunnen bespre-
ken met de heer Brandts. De heer Brandts heeft daarbij de notitie toegelicht. Vervolgens hebben wij 
onze reactie besproken. Dat heeft geleid tot het volgende advies. In het advies hebben we ons vooral 
gericht op de in hoofdstuk 3 genoemde beheersmaatregelen en het samenvattende advies in hoofd-
stuk 4. 
 
Algemeen 
Onze eerste indruk is, dat het moeilijk zal zijn om substantieel te besparen op de kosten van het 
doelgroepenvervoer, mede in acht nemend dat het totale budget op dit moment ongeveer € 400.000 
bedraagt. Zeker als we de doelstelling overeind willen houden om het voor inwoners zonder ver-
voersalternatieven mogelijk te maken om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.  
 
Samenvatting 
In ons advies willen we de volgende punten aan u meegeven: 

 Zo min mogelijk besparen op de dienstverlening. Uiteindelijk is dat het meest bepalend voor de 
klanttevredenheid; kan iemand reizen naar de gewenste plaats en op het gewenste tijdstip.  

 Als er aan ‘knoppen gedraaid’ moet worden zouden dat vooral financiële knoppen moeten zijn.  

 Kritische toetsing bij nieuwe instroom, maar geen ‘hersteloperatie’ om eerder genomen beslui-
ten opnieuw te toetsen of te heroverwegen. 

 Indicatie met einddatum, bijvoorbeeld 5 jaar, met uitzondering van chronisch zieken. Niet ge-
bruikt deel van het jaarbudget aan het eind van het jaar laten vervallen. 

 Baseer de tariefstructuur op afstand in kilometers, zoals ook bij OV-chipkaart. 

 Laat het vervoer lokaal zoveel mogelijk aansluiten op beschikbaar OV, waarbij we nadrukkelijk in 
onze gemeente ook de Buurtbus willen noemen.  
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Instroom en herindicering 
Het is altijd goed om kritisch te beoordelen of iemand recht heeft op de toekenning van een voorzie-
ning. De aanbevelingen om aanvragen kritisch te toetsen op basis van duidelijke beleidsregels kan de 
ASD onderschrijven.  
Het feit dat van de 1300 toegekende passen er 573 (44%) in een jaar tijd in het geheel niet gebruikt 
zijn, kan erop wijzen dat de passen in het verleden te makkelijk zijn afgegeven. Anderzijds kan het 
ook betekenen, dat gebruikers alleen van de vervoerspas gebruik maken als het echt nodig is. Niet 
gebruikte passen blokkeren, levert op zich geen besparing op. Het verkleint hoogstens mogelijk ho-
gere uitgaven in de toekomst.  
Hierop nu ingrijpen, kan zorgen voor veel commotie, terwijl het ook tot gevolg kan hebben, dat ge-
bruikers er voor kiezen de pas te gaan gebruiken om blokkeren te voorkomen. In dat geval levert veel 
extra werk nauwelijks ‘toekomstige’ besparingen op.  
De ASD kan zich vinden in het tijdelijk maken van nieuwe toekenningen, maar wil pleiten voor het 
maken van een uitzondering voor chronisch zieken, waarvan op voorhand duidelijk is dat hun situatie 
niet zal veranderen.  
Wel pleit de ASD voor een relatief lange periode van bijvoorbeeld vijf jaar, zoals ook bij de gehandi-
captenparkeerkaart. Voordeel van een tijdelijke toekenning is de mogelijkheid van een nieuwe toet-
sing en contact met de klant, terwijl de relatief lange periode voorkomt dat de werkdruk voor de 
consulenten sterk toeneemt. 
Resumerend kan de ASD zich vinden in het periodiek in gesprek te gaan met de klanten en eventueel 
over te gaan tot herindicering, maar raadt het grootschalig blokkeren van niet gebruikte passen af. 
 
Tariefopbouw 
Vanuit het standpunt dat zo weinig mogelijk ingegrepen moet worden in de kwaliteit van de dienst-
verlening, ziet de ASD  weinig perspectief in beperking van het budget per klant. Uit het overzicht 
blijkt geen bovenmatig gebruik van de beschikbare ruimte in zones. De besparing is zelfs bij een hal-
vering van het huidige maximale budget marginaal.  
De ASD vindt het verstandig om over te stappen op een budgettering en maximaal reisbereik in kilo-
meters in plaats van zones. Dit sluit aan bij de tariefopbouw van de ov kaart. 
Aansluiting op Valys voor ritten naar verdere bestemmingen moet in ieder geval mogelijk blijven. 
De ASD kan zich vinden in het aanpassen van de tarieven voor meereizenden. Voor kinderen zou het 
normale ov-tarief voor kinderen in rekening gebracht kunnen worden. 
De ASD vindt het redelijk om klanten met een scootmobiel indicatie een half budget toe te kennen. 
Al gaat het weliswaar in de praktijk om een heel beperkte besparing, aangezien bijna de helft van de 
klanten met een scootmobiel geen gebruik maakt van de regiotaxi. 
 
Combinatie met andere vervoersvormen 
Voor de klant is het belangrijk dat deze zoveel mogelijk maatwerk krijgt aangeboden. Combinatie van 
vervoersvormen kan daarin een belangrijke rol spelen.  
Aansluiting op en gebruikmaking van het openbaar vervoer moet daarbij zeker in ogenschouw wor-
den genomen. Daarbij willen we ook in dit advies voor onze gemeente de Buurtbus als thuisnabije 
vervoersvoorziening noemen. 
Goede advisering over de mogelijkheden van het ov, waarbij men de piek probeert te spreiden en de 
dure uren te vermijden, is zowel voor het efficiënt benutten van de beschikbare voorzieningen als 
voor beperking van de kosten van groot belang.  
De ASD ondersteunt het streven om hierbij op zoek te gaan naar nieuwe initiatieven, zoals het aan-
bieden van een alternatief en combinatie van vervoersvormen. Ook het idee om aansluiting te zoe-
ken bij ANWB AutoMaatje kan op onze instemming rekenen. 
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Tot slot 
De ASD heeft bedenkingen bij het substantieel verhogen van de tarieven. Een aanpassing in verband 
met stijgende kosten buiten beschouwing latend, zal een verhoging van 50 of 100 % de dienstverle-
ning voor kwetsbare inwoners enorm beperken. Bij aanzienlijk hogere tarieven zullen veel klanten 
zich gedwongen zien minder gebruik te maken van de regiotaxi. Dat zou weliswaar een aanzienlijke 
besparing opleveren, maar er wordt daardoor zoveel ingeboet op de doelstelling van het doelgroe-
penvervoer, dat de Adviesraad dit ten sterkste wil afraden.    
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp 
 
 
 
 
 

Piet van Adrichem 
voorzitter    
 
 
 
c.c.   Gemeente Pijnacker-Nootdorp, de heer N. Brandts 

 


