
  

 
 

Amendement Gratis OV evaluatie en motie 

Indieners EVA fractie 

Woordvoerder Marjolein Blok 

Vergadering Gemeenteraad 4 maart 2019 

Constaterende dat: 
- Het raadsvoorstel gratis OV, de groep die hiervoor in aanmerking kan komen, heeft 

beperkt tot mensen vanaf 60 jaar; 

- Alle fracties, met goede motivatie, de motie hebben gesteund om bij de uitwerking 

rekening te houden met álle minima en wij we nu zien dat dit op deze wijze niet 

betaalbaar is; 

- Het belangrijk blijft dat een dure voorziening als dit bij de juiste mensen terecht komt; 

Overwegende dat: 
- De gemeenteraad met het gratis OV een bepaald resultaat voor ogen heeft, namelijk 

minder eenzaamheid bij ouderen en het voorkomen van een isolement voor deze 

groep 60+.  

- Eenzaamheidsbestrijding en het voorkomen van een isolement moeilijk absoluut 

meetbaar zijn, maar wel meetbaar te maken zijn middels een gerichte uitvraag op 

reden, regelmaat en tevredenheid van gebruik.  

- Een stilzwijgende jaarlijkse verlenging van het contract met de RET, voorbij gaat aan 

het feit dat het onze taak is om resultaten te toetsen alvorens er “staand-beleid” van 

gemaakt kan worden.  

- 3 jaar een reële periode is om een beeld te krijgen van het effect van het gebruik 

voor de gebruikers; 

- afhankelijk van de resultaten van de evaluatie het aan de gemeenteraad is om de 

motie verder te volgen en de groep minima uit te breiden, of het gratis OV weer te 

beëindigen.  

Besluit: 
 
Het raadsvoorstel met Besluit nr.: 35739 als volgt aan te passen; 

- Wijzigen beslispunt 2 in: Voor het gratis OV 60+ minima, voor de jaren 2020 tot 
2024, jaarlijks €75.000 van de stelpost gratis OV over te boeken naar het 
minimabeleid. 

- Wijzigen beslispunt 3 in beslispunt 5. 
- Toevoegen beslispunt 3: Ruim voor de voorjaarsnota in 2023 een evaluatie aan de 

raad aan te bieden over de resultaten van gratis OV voor 60+minima en afhankelijk 
daarvan een nieuw besluit te nemen over een voortgang. 

- Toevoegen beslispunt 4: In voorkomende, schrijnende gevallen waarbij het wijkteam 
aantoonbaar heeft gemaakt dat OV absoluut noodzakelijk is in de regio, maar de 
cliënt niet in de doelgroep 60+ valt, het college de bevoegdheid te geven het gratis 
OV alsnog toe te kennen.  

 

 



En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Fractie EVA 
 
 

 


