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Het raad van de gemeente Albrandswaard;

Overwegende, dat

Zie bij de argumenten.

BESLUIT:
1.  Op basis van de mogelijkheden en kosten van gratis openbaar vervoer voor minima en ouderen te 
kiezen voor de doelgroep 60+ (minima) en te starten per 1 januari 2020.

2.  Voor het gratis OV 60+ minima, vanaf het jaar 2020 € 75.000 van de stelpost gratis OV over te 
boeken naar het minimabeleid.

3.  De motie gratis openbaar vervoer als afgedaan te beschouwen.

Bijlagen
1. Advies MAA Aw gratis OV 22 nov 18.pdf



Advies Motie gratis Openbaar Vervoer 

 
 

  

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 
 

 

Ons Advies inzake motie gratis Openbaar Vervoer minima AW 

 

 

Aan het College en de Raad van de Gemeente Albrandswaard. 

 

 

De leden van de Maatschappelijke Adviesraad hebben de stukken inzake motie gratis Openbaar 

Vervoer minima AW bestudeerd en komen tot het volgende advies : 

 

< biedt het gratis Openbaar Vervoer aan voor de doelgroep 65+ met een laag inkomen tot 120 % 

van de bijstandsnorm > 

 

Wij onderschrijven het argument, dat dit de mogelijkheid biedt om vereenzaming tegen te gaan door 

hen te laten  deelnemen aan activiteiten en het onderhouden van sociale contacten en het doen van 

vrijwilligerswerk. 

Als de vervoerskosten voor deze mensen hun budgetten te boven gaan en zullen zij besluiten toch 

maar thuis te blijven en ligt een sociaal isolement om de hoek. 

Wij gaan er vanuit, dat deze regeling ook van toepassing wordt voor de partner, ook als ze de leeftijd 

van 65+ nog niet heeft bereikt. 

Onze zorg gaat ook uit naar de 60+, die niet meer werken en in de bijstand zijn beland.  

Voor hen zal geen baan meer in het verschiet liggen.  

Hierdoor kunnen zij dan ook in een sociaal isolement geraken. 

Wij stellen dan ook voor om voor laatstgenoemde groep een mogelijkheid tot gratis OV te creëren. 

 

 

 

Namens de MAA, 

 

Piet van Verseveld 

 voorzitter 

Else Marijke Iburg 

 secretaris 

 

 

 

 

 




