
Gemeente 
Albrandswaard 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp: Zaaknummer: 
Motie gratis openbaar vervoer 35739 
Albrandswaard 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

overwegende, dat 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 22 januari 2019, 

Met in achtneming van het vastgestelde amendement B. 

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. 

4. De raad ontvangt kort na het 1 e jaar een rapport waarin het gratis openbaar vervoer voor 60+ 
minima is geevalueerd en alternatieven zijn onderzocht en uitgewerkt. 

Aldus besloten iryde vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 4 maart 2019. 
/ 

er, 





STEM-LOKAAL 0 
Amendement 
De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 4 maart 2019, ter 
bespreking van raadsbesluit met zaaknummer 35739 "Motie gratis openbaar vervoer 
Albrandswaard". 

CONSTATERENDE DAT: 

• De gemeenteraad op 2 juli 2018 de motie gratis openbaar vervoer heeft 
aangenomen. 

• Het college de opdracht heeft gekregen diverse vervoersmodellen te 
onderzoeken en de uitkomsten te delen met de raad. 

Overwegende dat: 
• Er een evaluatie na een jaar dient te komen om te concluderen of het 

beoogde effect is gehaald. 
• Als onderdeel van de conclusies aan te geven of er alternatieve zijn om op 

dat moment aan te bieden, dan wel nader uit te laten werken. 

Besluit: 
Toe te voegen punt 4: 
4. De raad ontvangt kort na het 1 ° jaar een rapport waarin het gratis openbaar 
vervoer voor 60+ minima is geevalueerd en alternatieven zijn onderzocht en 
uitgewerkt. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Getekend door de fracties: 

Leefbaar 

~ 
TonVuijk ~ 

Amendement (letter): ~ 
Voor: V'-"'"-''''':e..."""'- L -Z:.t>) 
Tegen: - 

Aangenomen / verweri,err 




