
Amendement 2021 - 54

Amendement Verordening maatschappelijke ondersteuning – pgb voor eigen auto

Inhoud van het amendement 

1. Voorstel

U wordt voorgesteld het negende lid van artikel 19:

Een pgb voor gebruik van eigen auto, van een taxi of het gebruik van een rolstoeltaxi is slechts 

mogelijk indien de cliënt medisch en/of gedragsmatig niet in staat is gebruik te maken van het 

collectief vervoer met de regiotaxi.

te wijzigen in:

9a. Een pgb voor gebruik van de eigen auto is toegestaan voor cliënten die moeilijk ter been zijn 

maar wel beschikken over een (aangepaste) auto en zelf in staat zijn te rijden. 

9b. Een pgb voor gebruik van een taxi of het gebruik van een rolstoeltaxi is slechts mogelijk indien 

de cliënt medisch en/of gedragsmatig niet in staat is gebruik te maken van het collectief vervoer 

met de regiotaxi.

2. Aanleiding

De behandeling van het voorstel tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Ridderkerk 2022.

3. Aspecten

Als mensen langer gebruik kunnen maken van hun auto geeft dat hen een grote mate van 

zelfstandigheid en vergroot het de mogelijkheid te participeren in de samenleving.

Gebruik van een eigen auto geeft mensen meer vrijheid om te reizen op een door henzelf gekozen 

moment, zonder aanmelden vooraf en wachttijden voor de taxi van collectief vervoer. 

4. Aanpak/Uitvoering

Na aanname van dit amendement wordt de verordening aangepast.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking



Uitvoering binnen de bestaande begrotingskaders 

De raadsleden, 

Petra van Nes – de Man, Burger op 1

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 364802

Behandeld in de raadsvergadering van 16 december 2021

Samenvatting

Onderwerp is de inzet van het persoonsgebonden budget voor gebruik van de eigen auto. 

De raad wordt voorgesteld de verordening zo te wijzigen, dat het persoonsgebonden budget kan 

worden ingezet om te blijven rijden in de eigen auto.

Uitslag stemming

Het amendement is aangenomen.

Stemverhouding

Tegen: 23 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Partij 

18PLUS, Leefbaar Ridderkerk)

Voor: 3 (Burger op 1, PvdA)
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