
pagina 1/2

Adviesraad Sociaal Domein
Postbus 1 
2640AA  Pijnacker

Geachte heer van Adrichem,

Op 8 april 2020 hebben wij de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd te adviseren over de Wmo-
knoppennotitie van adviesbureau Trafficon en de nota van aanbesteding Regiotaxi Haaglanden.

Op 28 april 2020 heeft u gesproken met de heer Brandts van de afdeling Beleid van de gemeente over 
beide onderwerpen. U heeft vervolgens op 30 april 2020 een schriftelijk advies ingediend over de nota 
van uitgangspunten aanbesteding Regiotaxi Haaglanden en op 26 mei 2020 een schriftelijk advies 
ingediend over Wmo-knoppennotitie. Hiervoor onze dank.

Uw advies over de nota van uitgangspunten is positief. U heeft wel een aantal aandachtspunten 
genoemd. Deze hebben wij doorgegeven aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag met het verzoek 
hiermee rekening te houden bij de aanbesteding. Wel is het in de praktijk niet mogelijk om de Regiotaxi 
exact te laten aansluiten op het reguliere OV. Dat komt omdat de regiotaxi vraag gebonden is terwijl OV 
rijdt volgens een tijdschema.

In uw advies over de Wmo-knoppennotitie geeft u aan weinig perspectief te zien in beperking van het 
budget per klant. We houden hier rekening mee en zullen bij de implementatie van de voorgestelde 
maatregelen niet overgaan tot het verlagen van het aantal zones (budget) dat Wmo-pashouders met 
korting mogen reizen. Ook gaan wij bij geconstateerd niet-gebruik van de Wmo-vervoerspas niet zonder 
meer over tot het blokkeren van die pas. Er zal altijd eerst een onderzoek plaatsvinden waarbij we ook 
het gesprek aan gaan met de Wmo-pashouder.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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