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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

 
Samenvatting 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 23 januari hebben wij u de startnotitie Decentralisatie Begeleiding BAR voorgelegd.  
Hierin zijn de ontwikkelingen en gewenste resultaten van het project decentralisatie 
extramurale begeleiding geformuleerd. 
Een onderdeel van dit project is het Wmo-vervoer. Met dit raadsmemo willen wij u 
graag nader informeren over een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van het 
Wmo-vervoer, te weten: 
een gecombineerde aanbesteding voor het vervoer 
uitspraak Centrale Raad van Beroep: inkomensgrenzen niet langer toegestaan 
recente collegebesluiten over aanpassingen van het Wmo-vervoer 
 
Hieronder gaan we op deze drie punten in. 
 
Ad 1.  een gecombineerde aanbesteding voor het vervoer 
 
Een nieuwe gecombineerde aanbesteding voor het Wmo-vervoer 
Op 1 augustus 2013 lopen de contracten met de huidige vervoerders van het Wmo-
vervoer en het leerlingenvervoer af. De BAR-colleges hebben eind 2011 besloten om 
in de toekomstige aanbesteding deze twee soorten vervoer samen te voegen met het 
vervoer voor de functie begeleiding. 
Dit biedt de BAR-gemeenten  kwalitatieve voordelen: door de schaalvergroting heeft 
de vervoerder een grotere capaciteit (meer bussen en taxi’s) en zo meer armslag bij 
pieken in het vervoer en bij verstoringen. Daarnaast is er een financieel voordeel: wij 
schatten dat de schaalvergroting tot een kostenbesparing van 10% kan leiden omdat 
de voertuigen meer en efficiënter ingezet worden. 
In BAR-verband stellen wij momenteel het bestek op, uiteraard in overleg met de drie 
Wmo-raden en ouders van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer.  
In de huidige planning is er bewust sprake van een ruime implementatieperiode (8 
maanden), om eerder ervaren misstanden in het vervoer zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
 
Ad 2. Uitspraak Centrale Raad van Beroep: geen inkomensgrenzen meer  
In de Wmo verordening 2010 is een inkomensgrens opgenomen. Hierdoor kunnen 
mensen met een inkomen dat hoger is dan 2 keer de bijstandsnorm niet in aanmerking 
komen voor een vervoers- of woningvoorziening.  
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Uitspraken Centrale Raad van Beroep 
Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) echter uitgesproken dat 
gemeenten geen inkomensgrens mogen betrekken in hun Wmo beleid. De Wmo biedt 
volgens de CRvB geen ruimte voor gemeenten om naast een eigen bijdrage en/of 
eigen aandeel nog andere vormen van inkomenspolitiek te voeren.  
 
Welke consequenties heeft de uitspraak voor Albrandswaard ? 
Dit betekent dat de bepaling in onze Wmo verordening 2010 die betrekking heeft op 
het voeren van een inkomensgrens (artikel 2.6) door deze uitspraak onverbindend is. 
Wij kunnen deze bepaling dus niet toepassen.  
Omdat de uitspraak gedaan is na de ingangsdatum van de verordening (juli 2010), 
betekent dit dat er aanvragen van inwoners afgewezen zijn (omdat zij een te hoog 
inkomen hadden), terwijl dit gezien de huidige uitspraak van de CRvB niet mag. Wij 
schatten het aantal afgewezen aanvragen op grond van een te hoog inkomen voor 
2011 op ongeveer 15 personen.  
Wij gaan deze personen nu niet individueel actief informeren. Dit is deels ook niet 
mogelijk omdat niet iedereen bij ons bekend is (zoals mensen die geen officiële 
aanvraag hebben ingediend omdat uit een eerste telefoongesprek al bleek dat het 
inkomen te hoog was). Als cliënten destijds geen bezwaar hebben gemaakt tegen hun 
afwijzing, is het besluit onaantastbaar geworden. Wel kunnen cliënten een nieuwe 
aanvraag indienen, die dan op basis van de nieuwe regels moet worden beoordeeld. 
In de Schakel zullen wij een mededeling plaatsen dat gezien de rechterlijke uitspraken 
er geen inkomensgrens meer geldt voor de Wmo. 
 
We zullen de huidige verordening niet in 2012 aanpassen aan de uitspraak van de 
CRvB. Dit is ook niet nodig omdat wij eerdergenoemde bepaling niet langer gaan 
toepassen. Uiteraard zullen we deze aanpassing wel doorvoeren in de nieuwe 
verordening die we u in 2013 zullen voorleggen en waarin ook de nieuwe functie 
begeleiding en de kanteling een plaats zullen krijgen. 
 
Ad 3. Aanpassingen in het Wmo-vervoer 
Het college heeft onlangs twee besluiten genomen over het Wmo-vervoer. 
Ten eerste hebben we besloten om de eigen bijdrage voor gebruikers van dit vervoer 
jaarlijks te indexeren. Indexering is redelijk omdat ook gebruikers van het openbaar 
vervoer en van een eigen auto te maken hebben met jaarlijks stijgende kosten voor 
vervoer.  
Voor cliënten met een medische indicatie betekent dit een verhoging van 10 cent per 
zone. Omdat het merendeel van de ritten 2 tot 3 zones is, zullen de meeste ritten 20 
tot 30 cent duurder worden. Dit vinden wij acceptabel.  
Voor de gemeente betekent dit besluit een verhoging van de inkomsten van € 7.000 
per jaar. 
 
Verder hebben wij besloten om vanaf 1 maart 2012 voortaan alleen mensen met een 
medische indicatie toegang te geven tot het Wmo-vervoer. Momenteel mogen ook 65-
plussers en de andere inwoners van Albrandswaard (‘vrije reizigers’) gebruik maken 
van het vervoer. Wij vinden het echter niet wenselijk deze twee doelgroepen langer toe 
te laten tot het vervoer.  
Ten eerste omdat dit niet past in de visie van de kanteling, waarbij we de behoefte van 
de cliënt om zelfstandig te functioneren centraal staat, en niet het recht op een 
voorziening door het bereiken van een bepaalde leeftijd.  
Ten tweede is de gemeente niet wettelijk verplicht deze groep (gesubsidieerd) vervoer 
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te bieden.  
Uiteraard treffen wij een overgangsregeling voor 65-ers en vrije reizigers die al gebruik 
maken van het vervoer. De gemeente bespaart op jaarbasis naar schatting € 9.000 
met dit besluit. 
 
Wmo-beleidsplan 
Tenslotte delen wij u mee dat wij in het derde kwartaal van dit jaar het huidige Wmo-
beleidsplan 2009-2012 evalueren, in nauwe samenwerking met de Wmo-raad. Deze 
evaluatie vormt input voor het nieuwe beleidplan. Het Wmo-beleidsplan 2013-2016 
zullen wij u begin 2013 aanbieden. 
 
Wij hopen u met deze memo voldoende te hebben geïnformeerd. 
   
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


