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Raadsinformatiebrief 

  
  
Betreft: Raadsinformatiebrief voortgang op motie ritbijdrage Wmo-taxivervoer 
  
Aan de leden van de Gemeenteraad 
  
In de Gemeenteraadsvergadering van 13 juni 2022 hebben wij u toegezegd schriftelijk beantwoording te 
geven aan de vragen gesteld tijdens het vragenkwartier betreffende de motie dd. 7 maart 2022. In deze brief 
delen wij de volgende informatie over de voortgang op de motie. 
 
Uitvoeren motie 
De motie beslaat twee onderdelen. In de eerste plaats het afschaffen van de ritbijdrage Wmo-taxivervoer in de 
huidige vorm. In de tweede plaats het (op basis van onderzoek) bepalen van vervolgopties voor de toekomst. 
In het afschaffen van de huidige werkwijze zijn nog twee keuzes te nemen. Ten eerste het overwegen van 
andere vorm van ritbijdrage. Ten tweede het besluit over de ingangsdatum van de verandering. De twee 
keuzes worden bij voorkeur genomen in het verlengde van het tweede onderdeel. Het tweede onderdeel 
betreft het betrekken van het college bij de invulling van het Wmo-vervoer in de komende periode. Vervolgens 
dient het wettelijke kader (Artikel 12 lid 5 van de verordening Wmo, 2021) te wordt gewijzigd alvorens uitvoer 
kan gegeven worden aan de keuzes. Er is bepaald om het innen van de ritbijdrage te staken in afwachting van 
deze keuzes en de gewenste toekomstige situatie. 
 
Onderzoek naar effect ritbijdrage 
In de motie is gevraagd te onderzoeken welk effect inning ritbijdrage heeft op het gebruik van het Wmo-
taxivervoer. Een causale relatie hierin onderstrepen is gezien overige factoren, met name de Corona-periode, 
ondoenlijk gebleken. Per 7 maart 2022 is in het college besloten een andere lijn te voeren op de ritbijdrage 
voor Wmo-taxivervoer. In afwachting van een nieuwe lijn wordt conform de motie de inning van ritbijdrage 
gestaakt.  
 
Advies: Aansluiten bij doelgroepenvervoer 
Ten tijde van de motie was onderzoek gaande op regionaal niveau naar het doelgroepenvervoer. Het Wmo-
taxivervoer is in dit onderzoek voornaam onderdeel geweest. Bij het onderzoek zijn verschillende stakeholders 
en de ASD betrokken geweest. Door nuances in beleidsvoering tussen de gemeenten en gemeente-specifieke 
omstandigheden is zowel op hoofdlijnen als op lokaal niveau advies uitgebracht over het Wmo-vervoer. De 
inhoud van het regionale onderzoek en de aanbevelingen wordt omstreeks oktober aan de (regionale) 
portefeuillehouders en de ASD gepresenteerd. Vanuit deze inhoud wordt vervolg gegeven aan de inrichting 
van het wmo-(taxi)vervoer. Uiteraard omvat dit onderzoek ook het vraagstuk ritbijdrage. 
 
Den Helder, 27 juni 2022. 
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