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Betreft: Aanbesteding Ridderkerkpas 

Geachte raadsleden, 

Sinds 2016 ontvangen de mantelzorgers en minima de Ridderkerkpas. Vanwege de regels die zijn 
gesteld aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid is de Ridderkerkpas de afgelopen maanden aanbesteed. 
Via deze brief informeren wij u over de uitkomst en het vervolg van de Ridderkerkpas. 

Nieuwe leverancier 
De nieuwe leverancier van de Ridderkerkpas is lntermediad. lntermediad is gevestigd in Breukelen en 
heeft veel ervaring met de invoering van stadspassen. Zij verzorgen o.a. de Ooievaarspas in Den Haag, 
de Rotterdam pas in Rotterdam en de U-pas in Utrecht. Vanaf 1 januari 2020 zal lntermediad voor de 
komende drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging van 3x 1 jaar de Ridderkerkpas leveren. 

Continuïteit Ridderkerkpas 
Aan het begin van ieder jaar ontvangen de inwoners die in aanmerking komen voor de minimaregelingen 
een Ridderkerkpas met een toegekend budget. Daarnaast ontvangen alle mantelzorgers in de week van 
de mantelzorg (november) de mantelzorgpluim in de vorm van een Ridderkerkpas ter waarde van € 75,-. 
Voor zowel de minimapas als de mantelzorgpas geldt dat de Ridderkerkpas kan worden besteed bij 
Ridderkerkse ondernemers/verenigingen/stichtingen. lntermediad neemt deze dienstverlening in zijn 
geheel over, waardoor de continuïteit is geborgd. Alle pashouders ontvangen in 2020 een pas en 
ondervinden geen hinder van de wisseling naar een nieuwe leverancier. 

Pilot brede Ridderkerkpas 
Naast het continueren van de huidige Ridderkerkpas, wordt er in 2020 ook een pilot opgestart voor een 
Ridderkerk-brede pas. In het eerste kwartaal van 2020 zal de pilot vorm worden gegeven, waarna de 
eerste passen in het 2e kwartaal van 2020 gebruikt kunnen worden. In het 4e kwartaal van 2020 wordt de 
pilot geëvalueerd en zal uw raad geïnformeerd worden. 

Financiën 
Door de aanbesteding zullen de kosten voor de Ridderkerkpas m.b.t. de minimaregelingen en de 
mantelzorgpluim afnemen. Wel worden door de overgang naar een nieuwe leverancier eenmalige 
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implementatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten incl. de bijkomende kosten voor de pilot worden 
bekostigd uit het bestaande budget voor de Ridderkerkpas. Na de pilot zal besloten worden of er een 
Ridderkerk-brede pas komt. 

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris, 

dhr. H.W.J. Klaucke 


