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raadsvraag over onderbouwing indexering tarieven WMO-vervoer

Geachte raads- en commissieleden,
Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van 17 december jongstleden stelde
mevrouw Duits-Peters de vraag naar de onderbouwing van de geïndexeerde tarieven voor deelname
aan het Wmo-vervoer vanaf 1 januari 2019; dit mede in relatie tot het achterwege blijven van de
indexering in de járen 2017 en 2018. In deze brief beantwoorden wij uw vraag, gesteld bij
agendapunt 7d Gemeenschappelijke regelingen.
In 2016 is gestart met de uitvoering van het gebundeld doelgroepenvervoer via de GR BVO DRAN.
Bij de start van de BVO DRAN is ervoor gekozen om de tarieven voor het WMO-vervoer gelijk te
houden aan de tarieven voor het OV-vangnet zonder passend alternatief. Gelet op de
aanloopproblemen die er in 2016 waren, die leidden tot relatief veel klachten is ervoor gekozen om
de tarieven voor het jaar 2017 niet te verhogen. De kwaliteit van het vervoer is in 2017 en 2018
aanzienlijk verbeterd.
Voor het jaar 2018 is er niet voor gekozen om het tarief te verhogen omdat het OV-vangnet tarief
zonder passend alternatief zo weinig afwijkend was, dat ervoor gekozen is de tarieven ongeveer
gelijk te laten lopen en niet te indexeren.
De provincie verhoogt haar tarieven met ingang van 1 januari 2019. In lijn met de tijdens de start
van de BVO-DRAN gemaakte afspraken, sluiten wij daar in de tariefstelling voor het
vraagafhankelijk WMO-vervoer op aan.
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Deze verhoging van OV-tarieven voor 2019 is deels ingegeven door de BTW stijging van 6To naar
9To C+3%) voor diensten. De andere component is de in het stad en streekvervoer gebruikelijke
indexering van kosten (2,85To) op basis van de Landelijke Tarieven Index, waarmee de provincie in
haar OV-tarieven rekening heeft gehouden.
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