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Betreft: beantwoording schriftelijke vragen artikel 40 vragen inzake Wmo vervoer 
 
 

Geachte mevrouw Ripmeester, 
 
Op 24 april jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over de aangekondigde maatregelen met betrekking tot 
het Wmo-vervoer. Hieronder treft u onze antwoorden aan.  
Vermoedelijk hebben uw vragen en de raadsinformatiebrief van 3 april jl. over de voortgang Wmo-, 
leerlingen- en jeugdvervoer elkaar gekruist, veel van de beantwoording is overgenomen uit deze 
raadsinformatiebrief.  
 
Vraag 1 
Kunt u aangeven hoeveel ritten per jaar worden gereden?  
 
Antwoord: 
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het aantal gemiddelde ritten in de afgelopen 2 
jaar per kwartaal voor het Wmo-vervoer. Hierin is de fluctuatie per kwartaal zichtbaar. Voor de eerste 
maanden 2020 was het aantal ritten Wmo-vervoer in januari 3.935, in februari 4.077, in maart 2.124, 
echter is in maart en april het aantal ritten aanzienlijk afgenomen als gevolg van de coronamaatregelen.    
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Vraag 2 
Kunt u aangeven wat het aantal cliënten is dat gebruik maakt van WMO vervoer?  
 
Antwoord: 
Het aantal actieve WMO-vervoerspassen van mybility bedraagt 2.368.  
 
Vraag 3 
Kunt u aangeven waaruit de meerkosten bestaan? 
 
Antwoord: 
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de meerkosten.  
 
Overzicht meerkosten 2020 

 
 
Vraag 4 
Kunt u aangeven per kostensoort waarom die volgens u niet waren te voorzien?  
 
Antwoord: 
Al bij de nieuwe aanbesteding voor het doelgroepenvervoer 2019 zijn wij, net als vele gemeenten, 
geconfronteerd met een flinke kostenstijging. Deze stijging vloeit voort uit de marktomstandigheden en 
voor een groot deel door de gestelde kwaliteitseisen.  
 
De onverwachte kosten zitten in de hoge indexering en de aanpassing in de instaptijd voor leerlingen- en 
jeugdvervoer, zoals ook zichtbaar in de tabel in het antwoord op vraag 3. 
Door deze indexeringen en de aanpassing van de ritduur stijgen de kosten voor de uitvoering van het 
Wmo-, leerlingen- en jeugdvervoer vanaf 1 januari 2020.  
 
Uiteindelijk wordt afgerekend op het werkelijk verbruik. Stijgt het aantal gerealiseerde ritten dan stijgen de 
kosten. Ten aanzien van het Wmo-vervoer is een prognose gemaakt op basis van het aantal ritten in het 
vierde kwartaal 2019. Vanwege de vakanties, feestdagen en seizoensinvloeden, maar ook de individuele 
omstandigheden van gebruikers, blijft het aantal Wmo-vervoer ritten lastig voorspelbaar.  
De gebruikelijke werkwijze is dan ook dat de kosten voor dit onderdeel gemonitord worden en in de 
bestuursrapportages Sociaal Domein gekeken wordt of een bij- of aframing van de budgetten nodig is.  
 
Vraag 5 
Kunt aangeven met hoeveel procent de vraag is gestegen en van welk percentage u in de aanbesteding 
bent uitgegaan?  
 
 
 
 

Begroot
Meerkosten door 
meer ritten

Meerkosten door 
aanpassing rittijd

Meerkosten 
door NEA prognose

Wmo vervoer 924.400 162.825 - 73.407 1.160.632 
Leerlingen- en 
jeugdvervoer 683.900 135.071 163.832 63.034 1.045.837 
Totaal 1.608.300 297.896 163.832 136.441 2.206.469 

2020
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Antwoord: 
Er is geen percentage aan te geven, maar bij de beantwoording op vraag 1 en 4 ziet u de berekeningen 
en prognose waar rekening mee is gehouden.     
 
Vraag 6 
Kunt u aangeven welke besparing is ingecalculeerd c.q. verwacht? 
 
Antwoord: 
Hieronder de tabel met de financiële gevolgen van de beheersmaatregelen die de regiecentrale neemt 
voor dit jaar.   

 
 
Voor de besparing in 2020 is rekening gehouden met een besparing voor 4 maanden (september t/m 
december 2020). Hierbij is rekening gehouden dat de inwoners eerst moeten wennen aan de 
maatregelen.  
 
Vraag 7 
Kunt u aangeven hoe de verbetering op sturen op kosten zichtbaar werd?  
 
Antwoord: 
Zoals eerder aangegeven werden we geconfronteerd met extra kosten door de hoge NEA-index en de 
extra kosten als gevolg van instaptijden in het leerlingen- en jeugd vervoer. Om die reden heeft de 
regiecentrale, conform de opdracht die zij hebben, kostenbesparende maatregelen geadviseerd. 
Uitgangspunt bij deze maatregelen is dat de kwaliteit van de dienstverlening hoog blijft.   
 
Vraag 8  
Kunt u aangeven wat u verstaat onder stipt rijden en hoe het rijden qua stiptheid in de periode na de 
aanbesteding is verbeterd?  
 
 
 
 

 Begroot  Meerkosten 
door meer 
ritten 

 Meerkosten 
door 
aanpassen 
rittijd 

 Meerkosten 
door NEA 

 Prognose 
zonder 
besparen 

 besparing 
door 
aanpassen 
aanmeldttijd 

 besparing door 
aanpassen 
stiptheid 

 prognose incl 
besparingen 

Wmo-vervoer 924.400 162.825 - 73.407 1.160.632 -9.667 -14.500 1.136.465 
Leerlingen- en 
jeugdvervoer 683.900 135.071 163.832 63.034 1.045.837 - - 1.045.837 
Totaal 1.608.300 297.896 163.832 136.441 2.206.469 -9.667 -14.500 2.182.302 

2020
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Antwoord: 
De stiptheid betekent het op tijd aankomen en rijden volgens de afgesproken planning. Ten aanzien van 
de aankomsttijd is de afspraak dat een taxi een kwartier voor of een kwartier na de aangevraagde tijd 
aanwezig moet zijn. 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. Momenteel is de stiptheid 
95% of hoger. Dit is een zeer hoge score. Door de stiptheid terug te brengen naar 90%, wat nog altijd een 
hoge score is, kan een besparing van  bereikt worden.  
De stiptheid van het Wmo-vervoer is onderdeel van de bestuursrapportage Sociaal Domein en kan op 
deze wijze gevolgd worden.  
 
Vraag 9 
Is de klanttevredenheid recent gemeten?  
 
Antwoord: 
Een klanttevredenheidsonderzoek wordt jaarlijks gedaan zoals vermeld in het bestek. In mei 2020 zou er 
een klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden, echter door de huidige coronamaatregelen zal het 
klanttevredenheidonderzoek mogelijk in oktober 2020 uitgevoerd kunnen worden. Natuurlijk is dit 
afhankelijk van de te ontwikkelen maatregelen als gevolg van corona. Belangrijk is dat de dienstverlening 
3 maanden continuerend en regulier is ingezet, voordat een klanttevredenheidsonderzoek kan worden 
uitgevoerd.   
 
Vraag 10 
U geeft recent aan dat de norm voor stipt rijden op 95% staat. Wordt die norm gehaald?  
 
Antwoord: 
Ja deze norm wordt behaald, zie ook de onderstaande tabel. 
 
Stiptheid 

Maand % 

Augustus 95,62 
September 95,08 
Oktober 95,01 
November 96,39 
December 95,56 
Januari 95,73 
Februari 95,49 
Maart 97,65 

 
Vraag 11 
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.  
 
Antwoord: 
De meting wordt conform bestek uitgevoerd. Voor langere ritduur mag er een langere overschrijding zijn 
dan bij de kortere ritten. Er wordt gemeten of er binnen de kaders gereden wordt en op basis daarvan 



 

 

Betreft: beantwoording schriftelijke artikel 40 vragen inzake Wmo vervoer Pagina 5 van 7 

 

  
  

  Koningsplein 1 
  Postbus 271 
  2980 AG Ridderkerk 

 

 

  

worden totalen aangeven. De stiptheid ligt nu op 95%, echter een stiptheid van 90% is nog altijd goed te 
noemen.   
 
Vraag 12 
Welke impact heeft dit volgens u op het leven van cliënten en hun mantelzorgers?  
 
Antwoord: 
Aanpassingen in de uitvoering nemen altijd een tijd voor gewenning in beslag. Inwoners zullen moeten 

eldtijd van 24 uur en een iets lagere stiptheid. 
Vanuit de ervaring die de Regiecentrale heeft, is aangegeven dat dit geen uitzonderlijke maatregelen zijn. 
De maatregel heeft impact, echter hoe deze maatregel ervaren wordt, is persoonlijk en varieert van 
mantelzorger tot cliënt.  
 
In mei 2020 zou er een klanttevredenheidsonderzoek plaatsvinden, echter door de huidige 
coronamaatregelen zal het klanttevredenheidonderzoek mogelijk in oktober 2020 uitgevoerd kunnen 
worden. Tijdens deze tweede evaluatie is er ook aandacht voor het effect van de ingezette 
beheersmaatregelen. 
 
Vraag 13 

 
 
Antwoord: 
Door de onverwachte toename van de kosten, is er gekeken naar kostenbesparende maatregelen. Hierbij 
is rekening gehouden met een balans tussen de hoge kwaliteit van de dienstverlening en het 
beheersbaar houden van de kosten.  
 
Vraag 14  
Kunt u aangeven hoe het oprekken van de aanmeldtermijn bijdraagt aan het kunnen meedoen van 
mensen die van WMO vervoer afhankelijk zijn?  
 
Antwoord: 
Het doelgroepenvervoer moet inwoners van Ridderkerk in staat stellen om actief deel te nemen aan de 
maatschappij. Zoveel mogelijk wordt het reizen met het OV of het zelf organiseren van vervoer, al dan 
niet met een PGB vervoersbudget, gestimuleerd. Alleen daar waar niet mogelijk wordt het 
doelgroepenvervoer ingezet. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen (hoge) kwaliteit van het 
doelgroepenvervoer en beheersing van de kosten. De maatregel heeft impact, echter hoe deze maatregel 
ervaren wordt, is persoonlijk en varieert van mantelzorger tot cliënt. Tijdens de tweede evaluatie is er 
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aandacht voor het effect van de ingezette beheersmaatregelen. Indien nodig, kunnen op basis van de 
uitkomsten van die evaluatie de ingezette maatregelen worden aangepast. 
 
Vraag 15 
Kunt u aangeven welke impact u denkt dat deze maatregel heeft op het welzijn en welbevinden van 
Ridderkerkers?  
 
Antwoord: 
Zoals hiervoor aangegeven, hebben we keuzes moeten maken in het behouden van de kwaliteit en het 
beheersbaar houden van de kosten. Om die reden wordt in 2020 opnieuw een evaluatie uitgevoerd, 
zodat we dan de impact van de maatregelen goed kunnen zien.  
 
Vraag 16 
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 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.  
 
Antwoord: 
De inwoner zal bovenstaande zaken vanaf september 24 uur van te voren moeten inplannen. Uiteraard 
blijft er in geval van uitzonderlijke situaties maatwerk mogelijk. Deze uitzonderlijke situaties worden vanaf 
start implementatie van de maatregel bijgehouden door de regiecentrale. Indien nodig is het dus geen 
probleem om korter dan 24 uur van te voren een rit aan te vragen, dit gaat dan wel ten koste van een 
deel van de besparing. 
 
Vraag 17 
Is er advies gevraagd aan het Maatschappelijk Burgerplatform? Zo ja kunt u dat doorsturen? Zo nee 
waarom niet?  
 
Antwoord: 
Aangezien het hier gaat om aanpassingen in de uitvoeringspraktijk en binnen de grenzen van het bestek, 
is hierover geen advies gevraagd aan het Maatschappelijke Burgerplatform.  
 
Vraag 18 
Is er overleg geweest met het Inclusiepanel? Zo ja wat was daarvan de uitkomst? Zo nee waarom niet?  
 
Antwoord: 
Hiervoor geldt het zelfde antwoord als bij vraag 17.  
 
Vraag 19 
In het VN-
hebben dit onderschreven. 
Hoe krijgt dit vorm in Ridderkerk?  
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Antwoord: 
Zoals u weet wordt het reen doe  
Sinds 11 november 2019 maakt het Inclusie Panel Ridderkerk onderdeel uit van het Maatschappelijk 
Burgerplatform Ridderkerk (MBR). Ook na het samengaan van het Inclusie Panel Ridderkerk met het 
MBR behoudt het Inclusie Panel Ridderkerk haar eigen identiteit.  
 
De ondertekening van het Mani
samen stellen van een Lokale Inclusie Agenda. In deze agenda zal aandacht gevraagd worden voor de 
toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen voor mensen met een beperking. Verder zal gekeken 
worden naar ondersteuning middels een app, zodat inwoners kunnen zien welke gebouwen toegankelijk 
zijn en welke niet.  De Lokale Inclusie Agenda heeft niet alleen betrekking op het sociaal domein, maar 
ook op het gebied van onderwijs, sport, verkeer en vervoer, cultuur en horeca.  
 
De Lokale Inclusie Agenda zal, naar verwachting, in de tweede helft 2020 opgesteld worden.  
 
Vraag 20 
Welke stappen zijn het afgelopen jaar op deze Agenda gezet?  
 
Antwoord: 
Zie de beantwoording van vraag 19.  
 
 
  
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
  
  
  
 
 

 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
 


