Westervoort, 7 december 2021.
Aan: Commissie Ruimte en Financiën.
Betreft: Agendapunt 9 - Najaarsnota
Geachte Commissieleden,
Eerst een klein stukje recente geschiedenis:
Op 14 juni jl. heeft een meerderheid van de Westervoortse gemeenteraad, tot onze teleurstelling,
ingestemd met een gewijzigde Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019.
In deze verordening is destijds aan artikel 12 het lid 7a ii toegevoegd. Hierin wordt de mogelijkheid tot
het heffen van een lokale eigen bijdrage voor vraagafhankelijk vervoer geregeld van € 5,- per maand
voor alle pashouders, ongeacht hun reisgedrag. Dit besluit is op 1 september 2021 in werking
getreden. Met name de financiële situatie van de gemeente Westervoort was argument voor de
invoering van deze maatregel.
In de praktijk blijken 176 pashouders te hebben aangegeven hun Avanpas te willen behouden.
Voor de inning per kwartaal, te beginnen vanaf oktober 2021, heeft iedereen een machtiging af
moeten geven om in januari 2022 voor de eerste keer € 15,- van hun rekening af te laten schrijven.
De reden van deze inspraak.
Bij het nemen van dit besluit waren de effecten van Corona op de langere termijn nog ongewis.
Inmiddels blijkt uit deze Najaarsnota dat er incidenteel € 160.000,- afgeraamd kan worden voor de
totale uitgaven van het doelgroepenvervoer, als gevolg van minder gebruik van dit vervoer door de
coronacrisis.
Deze besparing is een veelvoud van het mogelijk te innen bedrag aan eigen bijdrage bij de Avan
pashouders (176 x € 5,- x 3 maanden = € 2640,- x 4 = € 10.560,- per jaar). Dit bedrag staat in schril
contrast met de reeds gerealiseerde besparing en dan is er nog niet eens rekening gehouden met de
inningskosten. Gelet op deze onvoorziene ontwikkeling van terugontvangen Avan geld, vervalt het
financiële argument om de eigen bijdrage te gaan heffen. Zeker voor dit moment.
Behalve dit financiële argument dienen ook de huidige omstandigheden in de afweging te worden
betrokken. Ten eerste de Rijksoverheid die aangeeft: “Blijf vooral thuis!” Gelet op de genoemde
besparing geven veel inwoners daaraan gehoor. Ten tweede: de problematiek binnen het vervoer
veroorzaakt door een tekort aan chauffeurs binnen Avan, waarbij het gebruik onder druk staat.
Wat vragen wij van u?
Gelet op het verminderde gebruik en het onder druk staan van de gebruiksmogelijkheden ten gevolge
van de Corona in combinatie met de inmiddels bekende besparing is het allerzins redelijk en billijk om
de invoering van de eigen bijdrage op te schorten.
Wij vragen u het voorbeeld van de gemeente Zevenaar te volgen waar de heffing van de eigen
bijdrage voor een WMO vervoerspas wordt opgeschort tot de coronamaatregelen niet meer van
kracht zijn. (zie de bijlage)
Ons verzoek aan u is dan ook in Westervoort deze maatregel op te schorten tot het moment dat er
sprake is van een genormaliseerde situatie, waarin onze kwetsbare inwoners weer in alle vrijheid van
het vervoer gebruik kunnen maken. Mede namens de doelgroep hoop ik dat dit niet lang meer zal
duren.
Patricia van Bladel – Meussen
Voorzitter Gehandicaptenraad Westervoort.
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11 oktober 2021

Eigen bijdrage Wmo-pas
Jeroen van Neer, beleidsmedewerker maatschappelijk ontwikkeling

Beste heer, mevrouw,
 heeft een Wmo-pas. Op 27 december 2020 stuurden wij u een brief over het betalen van een eigen
U
bijdrage voor uw Wmo-pas. Dit gaat voorlopig niet door. In deze brief leest u daar meer over.
Uw Wmo-pas blijft voorlopig gratis
In de brief schreven wij dat u met ingang van 1 september 2021 een eigen bijdrage van €5,- per jaar betaalt
voor uw Wmo-pas. Dit besluit hebben wij uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Dit betekent voor u
dat de pas voorlopig gratis blijft.
Zodra bij ons bekend is wanneer we de eigen bijdrage invoeren, dan informeren wij u ruim van tevoren per
brief.
Reist u niet (meer) met uw Wmo-pas?
Zeg dan uw pas op. U doet dit te door contact op te nemen met het gebiedsteam Zevenaar.
Als u later toch weer gebruik wilt maken van het Wmo-vervoer, dan kunt u altijd een nieuwe Wmo-pas bij
ons aanvragen.
Heeft u vragen over deze brief?
Mail uw vragen naar gebiedsteam@zevenaar.nl. U kunt ons ook bellen via (0316) 595 111.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,

Patricia Vaupell
Afdelingshoofd maatschappelijke ontwikkeling

