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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over gratis OV voor AOW-gerechtigden

Geachte mevrouw Ripmeester,
Op 11 april 2022 heeft u een aantal vragen gesteld over gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden
Hieronder leest u de beantwoording van uw vragen, waarbij wij eerst een algemene toelichting geven

Algemene toelichting
In het collegeprogramma 2018-2022 “Veel kleuren, één palet; van palet naar prestatie” is opgenomen om
gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden in te voeren per 1 juli 2019. Uw raad is hier destijds over
geïnformeerd : https://raad. ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2019-04-19-RI

B-

Voortqanqqratis-OV-voor-AOW-qerechtiqden.pdf. Op de website van de gemeente Ridderkerk
https://www.ridderkerk .nl/gratis-openbaar-vervoer-voor-ouderen/ staat aangegeven: wie recht hebben op
gratis OV, wanneer en waar men gratis met het openbaar vervoer (RET) kan reizen en hoe men dit kan
aanvragen. In de nu gestelde raadvragen wordt verwezen naar onjuiste informatie van een (oude) website
en wordt verwezen naar achterhaalde beleidsregels van 1 december 2016,

Vraag 1
Werd vanaf het instellen van het gratis vervoer voor AOW-gerechtigden deze inkomensgrens gehanteerd?
Antwoord :
Nee, bij de invoering is alleen de AOW-gerechtigde leeftijd gehanteerd

Vraag 2
Vanaf wanneer wordt deze inkomensgrens gehanteerd?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3
Is geregistreerd hoeveel aanvragen sinds het invoeren van de inkomensgrens per jaar zijn afgewezen en
hoeveel aangevraagde formulieren waarin de inkomensgrens wordt genoemd niet zijn geretourneerd?
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Antwoord

Zie het antwoordop vraag 1. Daarom wordt dit niet geregistreerd.
Vraag 4
Bent u het met ons eens dat het wenselijk is dat de gemeente via de site, media en brieven nieuwe en
huidige AOW-gerechtigden duidelijker informeert dat niet alle AOW-ers in aanmerking komen voor Gratis OV
maar alleen de oudere minima? Waarom wel/niet?
Antwoord

Nee, dit is niet van toepassing. Zie het antwoord op vraag 1 en https://www.ridderkerk.nl/qratis-openbaarvervoer-voor-ouderen/

Vraag 5
Op welke termijn en op welke wijze informeert u huidige AOW-gerechtigden over de regels omtrent gratis

ov?

Antwoord :
Alle AOW-gerechtigden en/of nieuwe inwoners van Ridderkerk, die de AOW-leeftijd al hebben, of binnenkort
gaan bereiken, krijgen voordat zij de AOW-leeftijd bereiken van ons een brief. In deze brief wordt
aangegeven hoe men in aanmerking komt voor gratis reizen met het openbaar vervoer (RET). Wij sturen
deze brIeven ongeveer eens per kwartaal en in het kwartaal vóór dat men de AOW-leeftijd bereikt.

Vraag 6
Bent u bereid deze proef voor minima uit te breiden? Waarom wel of niet?
Antwoord :
Nee, er was geen sprake van een proef. Er zijn geen plannen om het gratis openbaar vervoer uit te breiden

Vraag 7
Wat zijn de kosten voor het aanbieden van Gratis OV aan: a) AOW-gerechtigde minima tot 1 10% b) AOWgerechtigde minima tot 130 % c) alle AOW-gerechtigden d) alle minima vanaf 18 jaar tot 1 10%?
Antwoord

Zie het antwoord op vraag 1. Hier hebben wij geen informatie over
Vraag 8
Wat zijn de kosten om in navolging van andere gemeenten gratIs OV aan te bieden aan kinderen in minima
huishoudens tot 110%?
Antwoord

Deze kosten hebben wij niet in beeld.
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Hoogachtend
Het college van burgemeester en wethouders van R ddefkerk
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