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ONDERWERP 

Tariefsverhoging eigen bijdrage Wmo collectief vervoer 

Geachte raadsleden, 

Hierbij informeren we u over de tariefsverhoging van de eigen bijdrage voor hel collectief 
vervoer per 15 oktober 2020. In het collectief vervoer dat vanuit de Wmo wordt ingezet, zijn 
maatregelen nodig om de kosten beheersbaarder te maken. Deze maatregelen sluiten aan 
bij het Plan van Aanpak (PvA) Artikel 12 Sociaal domein. Voor het collectief vervoer zijn op 
korte termijn al bezuinigingsmaatregelen te realiseren. 

Het aantal gedeclareerde Wmo-kilometers neemt de afgelopen jaren toe. De kostenstijging 
zet zich versterkt voort in de eerste maanden van 2020. In de afgelopen jaren heeft er geen 
indexering van het tarief plaatsgevonden. Aanpassing van de tarieven is een maatregel die 
de jaarlijkse totaal kosten aanzienlijk beperkt. De maatregel is conform de verordening 
Wmo en Jeugdhulp. Daarnaast zorgt deze tariefsverhoging ervoor dal de tarieven in 
Vlissingen na invoering, in lijn liggen met de tarieven in de gemeente Middelburg en de 
Oosterschelderegio. Indexering van de tarieven zal helpen de kosten in de toekomst 
betaalbaar te houden. 

Concluderend uit de cijfers van de huidige situatie zijn de volgende bezuinigingsmaatregelen 
nodig: 

verhoging van € 0, 15 per kilometer naar€ 0,32 en jaarlijks te indexeren; 
het opstaptarief verhogen van€ 1,00 naar€ 1,34; 
boven de 30 kilometer het tarief verhogen van€ 1,50 naar€ 1,59 en jaarlijks te 
indexeren; 
het daltarief (van 10.00 - 15.00 uur en van 18.00 - 23.00 uur, waarbij klanten 20% 
korting krijgen op hun rit) afschaffen. Er wordt meer gebruik gemaakt van de daluren 
dan van de piekuren. 

De Wmo-adviesraad is hierover om advies gevraagd. De leden van de adviesraad kunnen 
zich vinden in de onderbouwing voor de tariefsverhoging van de eigen bijdragen voor Wmo 
collectief vervoer. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, ____,,, y---
mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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