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Heronderzoek vervoersvoorzieningen

Geachte leden van de raad,

Met deze brief wil ik u informeren over de heronderzoeken die met twee groepen cliënten met
een vervoersvoorziening plaatsvinden. Door een aantal raadsleden zijn hierover vragen
gesteld.
In de bestuursrapportage staat dat het budget voor vervoersvoorzieningen al een aantal jaren
wordt overschreden. Dit is de aanleiding geweest om te onderzoeken of er binnen de
productgroep vervoersvoorzieningen mogelijkheden zijn de kosten terug te dringen.
Randvoorwaarde is dat de kostenbesparing moet worden gevonden binnen de bestaande
beleidskaders.
Voor 2013 is de focus gelegd op de groep cliënten die een individuele vervoersvergoeding
krijgt, het gaat om een groep van ongeveer 200 personen. De vervoersvergoeding bestaat uit
een vaste financiële bijdrage. Deze vergoeding is toegekend vóór de invoering van de Wmo,
dus voor 2007. Aan de hand van bestaande beleidsregels wordt getoetst of betrokkene nog
voor een vergoeding in aanmerking komt. Zij worden hiervoor allemaal thuis bezocht en deze
huisbezoeken zijn inmiddels afgerond.
De tweede groep betreft gebruikers van het collectief vervoer die op basis van een sociale
indicatie gratis een begeleider mee mogen nemen. Deze groep (ruim 500 mensen) heeft wel
een toekenning maar maakt er geen gebruik van. Deze mensen worden telefonisch benaderd
en dit onderdeel is voor het einde van het jaar afgerond.
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De resultaten van beide maatregelen verwacht ik in februari 2014. Dan heb ik een goed
overzicht van de financiële resultaten.
Ik vertrouw erop u hiermee volüoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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