
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
Ridderkerk, 24-04-2020 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
(RvO, artikel 40) over de aangekondigde maatregelen m.b.t. WMO vervoer. 
 
Geacht college, 
 
Er is veel onrust ontstaan door het bericht in de Combinatie op 16 april 2020 waarin wordt gemeld dat 
het gemeentebestuur ( bedoeld wordt het college van burgemeester en wethouders) hebben besloten 
om het WMO vervoer af te vlakken door een tweetal maatregelen die per september ingaan. 
Er mag minder stipt gereden worden en de aanmeldtijd wordt fors opgetrokken van een uur voor 
aanvang rit tot minimaal 24 uur voor aanvang rit. Redenen die voor deze maatregelen worden 
aangegeven zijn de meerkosten en meer vraag. 
 
De PvdA Ridderkerk heeft hierover de volgende vragen: 
 
1. Kunt u aangeven hoeveel ritten per jaar worden gereden? 
2. Kunt u aangeven wat het aantal cliënten is dat gebruik maakt van WMO vervoer? 
 
Financieel 
3. Kunt u aangeven waaruit de meerkosten bestaan? 
4. Kunt u aangeven per kostensoort waarom die volgens u niet waren te voorzien? 
Bijvoorbeeld ten tijde van de aanbesteding waren stijgende loonkosten van de chauffeurs al bekend. 
Dus die zijn niet onverwacht. 
De verwachting bij de recente aanbesteding was al dat het WMO vervoer zou stijgen.  
5. Kunt aangeven met hoeveel procent de vraag is gestegen en van welk percentage u in de 
aanbesteding bent uitgegaan? 
 
Bij de presentatie van de plannen aan de raad voorafgaand aan de aanbesteding is gesproken over 
de voordelen om over te stappen naar twee aanbieders waarvan een de regiecentrale voor zijn 
rekening nam en de ander het vervoer, en het niet meer bij dezelfde aanbieder zou zijn. Voordelen 
waren scherper kunnen sturen op kosten, meer stipt rijden. 
Er werd zelfs gesproken over een besparing. 
6. Kunt u aangeven welke besparing is ingecalculeerd c.q. verwacht? 
7. Kunt u aangeven hoe de verbetering op sturen op kosten zichtbaar werd? 
 
Maatregel stiptheid verlagen van 95% naar 90% 
6. Kunt u aangeven wat u verstaat onder stipt rijden en hoe het rijden qua stiptheid in de periode na 
de aanbesteding is verbeterd? 
7. Is de klanttevredenheid recent gemeten? 
 
De ritten worden gepland waarbij de chauffeur een kwartier eerder of later mag aankomen dan het 
bepaalde tijdstip. De ophaaltijd voor cliënten en mantelzorgers bedraagt dus een half uur.  
Daarnaast mogen chauffeurs een half uur langer over de rit doen zodat meerdere passagiers mee 
kunnen rijden. Dit is een kwartier op ritten korter dan 5 km. 
 
8. U geeft recent aan dat de norm voor stipt rijden op 95% staat. Wordt die norm gehaald? 
9. Wordt geregistreerd hoe lang de rit duurt en of met name de ritten onder de 5 kilometer niet met 
meer dan 15 minuten worden overschreden? Wordt de norm 95% gehaald bij ritten onder 5 km? 
 
U stelt voor om ritten met een stiptheid van 90% te laten rijden. Dat betekent dat bij een op de tien 
ritten tijden mogen worden overschreden.  
Veel ritten worden gemaakt om ergens op een afspraak te komen. 
10. Welke impact heeft dit volgens u op het leven van cliënten en hun mantelzorgers? 
11. Waarom weegt deze impact uws inziens op tegen de verwachte besparing van €87.000? 
 
Maatregel oprekken aanmeldtermijn van 1 uur naar 24 uur. 



De WMO heeft als uitgangspunt ‘Meedoen’ , het ondertekende VN-verdrag Agenda22 heeft als 
mensenrecht ‘Meedoen’.  
12. Kunt u aangeven hoe het oprekken van de aanmeldtermijn bijdraagt aan het kunnen meedoen van 
mensen die van WMO vervoer afhankelijk zijn? 
13. Kunt u aangeven welke impact u denkt dat deze maatregel heeft op het welzijn en welbevinden 
van Ridderkerkers? 
14. Kunt u toelichten waarom die impact naar uw mening opweegt tegen de verwachte 
kostenbesparing? 
 
Bijvoorbeeld 
Het is onverwacht mooi weer en cliënt wil erop uit 
Client wil spontaan naar bios of vrienden 
Client wordt uitgenodigd voor een etentje ‘s avonds 
Client is op visite bij vrienden en wil toch graag mee-eten 
Client heeft pijn gekregen en kan s middags bij therapeut of arts terecht 
Client is opa geworden! En wil graag even op bezoek 
De vereniging waar cliënt bestuurslid is heeft een spoedvergadering. 
 
 
Participatie 
15. Is er advies gevraagd aan het Maatschappelijk Burgerplatform? Zo ja kunt u dat doorsturen? Zo 
nee waarom niet? 
16. Is er overleg geweest met het Inclusiepanel? Zo ja wat was daarvan de uitkomst? Zo nee waarom 
niet? 
In het VN-verdrag Agenda 22 wordt gesproken over ‘Meedoen’ als mensen recht. Alle gemeenten 
hebben dit onderschreven.  
17. Hoe krijgt dit vorm in Ridderkerk?  
18. Welke stappen zijn het afgelopen jaar op deze Agenda gezet? 
 
PvdA Ridderkerk zal een motie indienen om deze maatregelen voor september terug te draaien en u 
vragen om met een voorstel te komen naar de raad voor de komende jaren. 
 
Wij vragen uw aandacht voor de afspraken uit Agenda22 en de positie en het welzijn van cliënten en 
die gebruik moeten maken van het WMO-vervoer, en hun mantelzorgers.  
Er is nu veel maatschappelijk onrust en vragen daarom om onze vragen vragen op de kortst mogelijke 
termijn te beantwoorden en uiterlijk binnen de afgesproken termijn in de Verordening. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arianne Ripmeester    
PvdA Ridderkerk     
 


