Aan de gemeenteraad

Gemeentestukken: 2011 – 41

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake overgangsregeling ouderenvervoer 65+
1. Voorstel
De raad wordt voorgesteld om de overgangsregeling ouderenvervoer 65+ te laten doorlopen tot
1 januari 2012 in plaats van 1 augustus 2011.
En de tekst op bladzijde 136 van de 1e Programmamonitor 2011:
“Er is een overgangsregeling vastgesteld tot 1 augustus 2011. Als gevolg hiervan wordt de
bezuiniging in 2011 voor een bedrag van € 24.700 niet gerealiseerd.”
als volgt te wijzigen:
“Er is een overgangsregeling vastgesteld tot 1 augustus 2011, deze zal echter doorlopen tot 1
januari 2012. Als gevolg hiervan wordt de bezuiniging in 2011 voor een bedrag van € 34.300 niet
gerealiseerd.”
2. Aanleiding
Op bladzijde 80 van de 1e Programmamonitor staat deze bezuiniging voor 2011 ingeboekt voor
een bedrag van € 34.300,-. De raad heeft tot beperking en bezuiniging op het ouderenvervoer
besloten voordat de bezuiniging op het OV-netwerk bekend was. Inmiddels lijkt duidelijker te
worden welke effecten deze bezuiniging heeft op de zelfredzaamheid en stijgende zorgvraag van
inwoners, met name bij hen met een laag inkomen.
3. Aspecten
Voor de Wmo- woon-/vervoersvoorzieningen wordt een nieuwe verordening opgesteld die op
1 januari 2012 in zou moeten gaan. Deze maatregel heeft een relatie met deze verordening.
De overgangsregeling ouderenvervoer 65+ zonder medische indicatie, is een beleidsregel
vastgesteld door het college. Op 18 maart 2011 heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld aan
het college over het ouderenvervoer. In zijn antwoordbrief d.d. 15 april 2011 heeft het college
toegezegd de beleidsregels aan te passen, indien de raad de kaders wenst te wijzigen..
4. Aanpak/Uitvoering
De 1e Programmamonitor 2011 wordt in overeenstemming gebracht met dit amendement.
De overgangsregeling voor de cliënten die al een pas hebben, wordt verlengd tot 1 januari 2012.
Betrokkenen worden hiervan in kennis gesteld.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De extra kosten van € 9.600 kunnen ten laste worden gebracht van het budget voor frictiekosten
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