
 

Motie 2022 - 145 

Motie Aanmeldtermijn Wmo-ritten blijft 1 uur 

Inhoud van de motie 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Startnotitie Beleidskader Doelgroepenvervoer Ridderkerk 

2022; 

overwegende dat: 

1. het gemeentebestuur heeft uitgesproken een inclusieve samenleving belangrijk te vinden;  

2. mobilteit een voorwaarde is om mee te kunnen doen in de samenleving;  

3. er veel onrust is geweest toen in 2020 is voorgesteld om de aanmeldtermijn voor Wmo-

vervoer te verruimen naar minimaal 24 uur van te voren; 

4. mede als gevolg van een door de raad aangenomen motie, op dit moment de aanmeldtermijn 

weer minimaal 1 uur van tevoren is; 

5. de beantwoording van de door de PvdA gestelde schriftelijke vragen  over de aanmeldtermijn 

(zie vergaderstukken) geen duidelijkheid geeft over de redelijke aanmeldtermijn in het op te 

stellen beleidskader; 

6. inwoners en hun mantelzorgers duidelijkheid over de intenties van het gemeentebestuur op 

prijs stellen; 

is van mening dat: 

a. de huidige aanmeldtermijn voor reguliere Wmo ritten gehandhaafd moet blijven op 1 uur;  

verzoekt het college om: 

1. in het op te stellen Beleidskader Doelgroepenvervoer op te nemen, dat de aanmeldtermijn voor 

reguliere Wmo-ritten minimaal 1 uur voorafgaande aan de rit blijft; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk  

Petra van Nes- de Man Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk       



Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 422569 

Behandeld in de raadsvergadering van 31 januari 2022 

Samenvatting 

Onderwerp is de aanmeldtermijn voor reguliere Wmo-vervoer.  

Het college wordt verzocht in het op te stellen Beleidskader Doelgroepenvervoer op te nemen dat 

de aanmeldtermijn voor reguliere Wmo ritten minimaal 1 uur voorafgaande aan de rit blijft. 

Uitslag stemming 

De motie is verworpen. 

Stemverhouding 

Tegen: 18 (VVD, CDA, Los, Van der Linden, ChristenUnie, SGP, Partij18PLUS, Leefbaar 

Ridderkerk) 

Voor: 7 (GroenLinks, Van Vliet, Kloos, D66, Burger op 1, PvdA) 
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