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VOORSTEL
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de verordening voorzieningen
Maatschappelijke ondersteuning 2011 en de financiële consequenties;
2. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging nr. 2012059.
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12RAAD0053#
Aan de raad van de gemeente Zeist
Opsteller: M. van der Vaart

ONDERWERP
Wijziging verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning 2011
VOORSTEL
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de verordening voorzieningen
Maatschappelijke ondersteuning 2011 en de financiële consequenties;
2. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging nr. 2012059.

INLEIDING
In de Wmo-verordening van de gemeente Zeist is een inkomensgrens opgenomen voor de financiële
tegemoetkoming in de vervoerskosten. De Centrale Raad van Beroep heeft op 19 januari 2012 bepaald
dat de gemeente bij Wmo-voorzieningen, naast de eigen bijdrage, geen inkomensgrens mag hanteren,
zelfs niet voor het collectief vervoer. Op 27 maart 2012 heeft het college daarom (voorlopig) besloten:
1. de rechterlijke uitspraak te volgen en de algemene inkomensgrens per direct niet langer toe te
passen
2. een voorkeur uitgesproken de financiële tegemoetkoming af te schaffen en – net als de meeste
regiogemeenten- over te stappen op het collectief vervoer (Regiotaxi Utrecht). NB. Aanspraak op
financiële tegemoetkoming blijft mogelijk indien het gebruik van collectief vervoer om medische
redenen niet mogelijk is.
Om dit besluit te effectueren is wijziging van de Wmo-verordening door de gemeenteraad benodigd. De
Wmo-raad heeft positief over dit voorstel geadviseerd.
Doel van het voorstel
Het wijzigingen van de verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning 2011:
1. afschaffing van de algemene inkomensgrens voor Wmo-voorzieningen;
2. hantering primaat collectief vervoer (Regiotaxi Utrecht) en afschaffing van de financiële
tegemoetkoming voor cliënten die gebruik kunnen maken van het collectief vervoer;
3. in standhouding van de financiële tegemoetkoming voor cliënten die om medische redenen geen
gebruik kunnen maken van het collectief vervoer (maatwerk).
ARGUMENTEN
In de Wmo-verordening van de gemeente Zeist is een inkomensgrens opgenomen voor de financiële
tegemoetkoming in de vervoerskosten. De Centrale Raad van Beroep heeft onlangs bepaald dat de
gemeente bij Wmo-voorzieningen, naast de eigen bijdrage, geen inkomensgrens mag hanteren. Het
gevolg van de rechterlijke uitspraak is dat de uitgaven aan Wmo-vervoer fors zullen gaan toenemen,
omdat de financiële tegemoetkoming niet langer op grond van het inkomen geweigerd mag worden.
Zeist kent uitsluitend een inkomensgrens (in 2011 verlaagd naar 1,5 maal norminkomen) voor mensen die wegens beperkingen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer- en daarom een
financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten aanvragen. Afhankelijk van de vervoersbehoefte
bedraagt de maximale vergoeding op jaarbasis € 1.096 en € 1.632 voor mensen die zijn aangewezen op
rolstoeltaxivervoer. Op dit moment maken 1.115 cliënten hiervan gebruik. In 2011 hebben 499 mensen
een aanvraag ingediend; zo’n 35-40% hiervan is afgewezen.
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Het college heeft de volgende varianten overwogen:
1. Afschaffing van de inkomensgrens en oplegging van een eigen bijdrage over de financiële
tegemoetkoming in de vervoerskosten.
De gemeente Zeist hanteert eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen, zoals bij
woningaanpassingen en scootmobielen. Toepassing van deze variant zou beteken dat ook bij
toekenning van financiële tegemoetkoming een eigen bijdrage wordt opgelegd. Deze variant
betekent dat de uitgaven voor de gemeente fors zullen toenemen, waarbij het onzeker is hoeveel
inkomsten aan eigen bijdragen hier tegenover zullen staan. Door oplegging van eigen bijdragen
zullen veel cliënten er in financiële zin op achteruit gaan, met name de laagste inkomens.
2. Toepassing van de ‘omgekeerde’ eigen bijdrage systematiek. Deze variant betekent dat een
voorziening uit de Wmo geweigerd kan worden als uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat
iemand op grond van zijn/haar inkomen de voorziening zelf kan betalen (en regelen). De uitkomst
voor cliënten en de gemeente is daarbij telkens onzeker. Bij deze variant wordt de uitvoering een
stuk complexer en intensiever en dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot toename van ambtelijke
formatie.
3. Hantering primaat collectief vervoer (Regiotaxi Utrecht) en afschaffing van de financiële
tegemoetkoming voor cliënten die gebruik kunnen maken van het collectief vervoer.
Bij overstap op het collectief vervoer komen cliënten in aanmerking voor een Wmo-vervoerspas
van de Regiotaxi (primaat) indien zij geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
(indicatie). Met deze pas kan tegen het voordelige tarief van € 0,60 per zone + instaptarief worden
gereisd (eigen bijdrage). Naast deze Wmo-vervoerspas blijft het mogelijk ook een individuele
voorziening toe te kennen voor het korte en middellange vervoer. Indien iemand door speciale
omstandigheden niet in staat gebruik te maken van het collectief vervoer wordt maatwerk
geboden (dan wel continuering van de financiële tegemoetkoming). Voor (bestaande) klanten
heeft de regeling uiteraard gevolgen; de keuzevrijheid wordt minder.
Regiotaxi Utrecht is aanvullend openbaar vervoer van deur tot deur voor iedereen die
zelfstandig of met begeleiding kan reizen. Regiotaxi Utrecht rijdt iedere dag tussen 06.00 en
24.00 uur in BRU-gebied: De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht
(Maarssen), Utrecht, Vianen en Zeist. Zoals bekend hanteren de gemeenten IJsselstein en Zeist
een ander systeem voor inwoners met een Wmo-indicatie: onze cliënten kunnen met de financiële
tegemoetkoming in de vervoerskosten gebruik maken van Regiotaxi Utrecht voor een instap- en
zonetarief van € 2,55. Het standaard instap- en zonetarief bedraagt € 3,90 voor de ‘vrije reiziger’.
Aan variant 1 en 2 kleven zoals beschreven veel nadelen voor zowel de cliënt als de gemeente.
Vanwege de overwegend positieve argumenten, zoals hierboven beschreven, heeft het college
op 27 maart 2012 de voorkeur uitgesproken voor variant 3. Met de overstap op het collectief
vervoer voldoet de gemeente aan haar compensatieplicht.
Uit onderzoek naar de financiering van Regiotaxi Utrecht (BRU 2011) blijkt dat de gemeente Zeist
ten opzichte van de regiogemeenten (2010) fors meer aan vervoer besteed per
geïndiceerde/inwoner. In de bijlage staat een overzicht opgenomen. De overstap levert de
gemeente dus bovendien financieel voordeel op en is eenvoudig uit te voeren.
Wijziging van de Wmo-verordening
Om dit besluit te effectueren is wijziging van de Wmo-verordening door de gemeenteraad
benodigd. In de bijlage treft u een voorstel aan voor het vervangen van tekstgedeelten in de
verordening. Gezien de rechterlijke uitspraak wordt de algemene inkomensgrens voor Wmovoorzieningen op dit moment al niet meer toegepast.
Het college is bevoegd om wijzigingen door te voeren in het besluit Maatschappelijke
ondersteuning en het verstrekkingenboek aan te passen.
Datum inwerkingtreding en overgangregeling.
Voorgesteld wordt de financiële tegemoetkoming per 1 juli 2012 af te schaffen en cliënten vanaf
die datum een pas te verstrekken waarmee ze tegen voordelig tarief gebruik kunnen maken van
het collectief vervoer (Regiotaxi Utrecht).
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Alle cliënten zijn reeds over de voorgenomen wijziging op de hoogte gesteld (onder voorbehoud
raadsbesluit). Voor bestaande cliënten met een financiële tegemoetkoming wordt voorgesteld een
overgangsregeling van drie maanden te hanteren:
-

juli 2012
augustus 2012
september 2012
oktober 2012 e.v.

financiële tegemoetkoming
financiële tegemoetkoming
financiële tegemoetkoming
financiële tegemoetkoming

100%
66,67%
33,33%
0%

De overgangsregeling komt erop neer dat gedurende de maand juli cliënten met behoud van de volledige
financiële tegemoetkoming al tegen voordelig tarief gebruik kunnen maken van de Regiotaxi en de
maanden daarna met een afgebouwd bedrag.
KANTTEKENINGEN
-

Het is goed mogelijk dat door het wegvallen van de inkomensgrens, bij overstap op het collectief
vervoer, het aantal gebruikers (pashouders) zal stijgen. Het is echter de vraag of ook de kosten
verhoudingsgewijs mee zullen stijgen. Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat 40% van de
pashouders (Wmo-geindiceerd) niet of nauwelijks gebruik maak van het collectief vervoer. In
Zeist is bekend dat ongeveer 30% van de geïndiceerden - met een financiële tegemoetkoming in
de vervoerskosten- van de Regiotaxi gebruik maakt.

-

Organisatorisch en qua uitvoering is Regiotaxi Utrecht nu een succes. Het gebruik van Regiotaxi
Utrecht is de afgelopen jaren zeer sterk gestegen. De kosten voor Regiotaxi Utrecht stijgen echter
jaarlijks waardoor het vervoersysteem in de toekomst onbetaalbaar dreigt te geworden. Daarom
heeft het algemeen bestuur (AB) een financieel onderzoek laten doen op welke manier de
betaalbaarheid van Regiotaxi Utrecht over de periode 2013-2020 beheerst kan worden. Het AB
heeft daarbij –onder meer- het voorstel van de wethouders overgenomen (14 december 2011)
waarin zij adviseren het jaarlijkse budget voor Regiotaxi Utrecht vanuit de BDU te verhogen. Ook
is besloten dat gemeenten op 1 januari 2013 verantwoordelijk worden voor Regiotaxi Utrecht. Op
dit moment wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen BRU en gemeenten. De
uitwerking van de samenwerkingsafspraken worden op korte termijn door het college vastgesteld.

FINANCIËLE TOELICHTING
2012
De huidige financiële tegemoetkoming kost de gemeente Zeist jaarlijks ongeveer € 980.000 (kostenplaats
66520501). In de begroting is echter € 850.000 beschikbaar. In de Berap 2011 en ook in de (komende)
Voorjaarsnota is dit tekort reeds toegelicht: het is het gevolg van de herbeoordeling financiële
tegemoetkomingen, waarbij uiteindelijk meer cliënten in het bestand zijn gebleven dan verwacht. Het
verwachte budgettaire tekort in 2012 kan bij overstap op het collectief vervoer per 1-7-2012 worden
opgelost.
De verwachte uitgaven voor 2012 zijn weergegeven in onderstaande tabel. Met betrekking tot de kosten
van de Regiotaxi heeft BRU hiervoor 2 berekeningen afgegeven (zie bijlage). In onderstaande tabel wordt
uitgegaan van de financieel ‘voorzichtige’ variant (meer gebruik dan gemiddeld). We hebben een post
‘onvoorzien’ opgenomen om een eventuele toename van het aantal pashouders in 2012 te kunnen
opvangen.
Uitgaven 2012 (voorzichtige variant)
Extra uitgaven door afschaffing inkomensgrens per 27 maart 2012

€ 60.000

Financiële tegemoetkoming tot 1 juli 2012

€ 480.000

Financiële tegemoetkoming juli-september (overgangsregeling)
Collectief vervoer en individueel vanaf 1 juli 2012/ voorzichtige
variant

€ 164.000

Post onvoorzien (voor evt. toename aantal pashouders)

€ 122.000
€ 24.000
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€ 850.000

Dekking 2012
Kostenplaats 66520501 (vervoersvoorziening/vervoerskosten)

€ 850.000

2013/structureel
Ook voor de meerjarenbegroting geldt dat het verwachte budgettaire tekort bij overstap op het collectief
vervoer kan worden opgelost doordat structureel een besparing op de uitgaven wordt gerealiseerd. We
gebruiken hiervoor dezelfde berekening zoals afgegeven door BRU (zie bijlage).
In onderstaande tabel wordt uitgegaan van de ‘voorzichtige’ variant. Gezien het aantal afwijzingen en
ervaring bij andere gemeenten gaan wij uit van een toename van 30%.
Tot en met 2012 is BRU financieel verantwoordelijk voor de Regiotaxi. Per 2013 verschuift deze
verantwoordelijkheid naar gemeenten (besluit BRU). Dit betekent dat ook de Rijkssubsidie voor de
Regiotaxi naar de gemeente wordt overgeheveld. De jaarlijkse kosten van de Regiotaxi kunnen hier
(deels) mee worden gedekt (2013: € 254.000 oplopend naar € 386.000 in 2017 structureel). Het
verdeelmodel van de BRU leidt tot een financieel voordeel; hier staat geen stijging van kosten tegenover.
Van deze subsidie dient ook het vrije reizigersgedeelte te worden gefinancierd. Volgens BRU werden er in
2010 met Regiotaxi Utrecht 484.565 ritten gereden. De aanvullende OV functie van Regiotaxi Utrecht is
zeer beperkt. Zo’n 10 tot 16% van het aantal ritten wordt gemaakt door CVV reizigers (vrije reizigers). De
overige 84% tot 90% van de ritten worden gemaakt door Wmo-geindiceerden. Specifieke cijfers over de
gemeente Zeist zijn niet beschikbaar omdat momenteel al onze gebruikers als ‘vrije’ reizigers
geregistreerd staan. Voor onze berekening gaan we er voorzichtigheidshalve vanuit dat 20% van de
beschikbare subsidie aan het CVV moet worden besteed. Gebaseerd op 2013 komt dit neer op € 50.800.
Voor het Wmo-vervoer resteert dan als dekking in 2013 € 203.200.
Uitgaven 2013 en verder (voorzichtige variant + 30% extra)
Kosten Zeist collectief Wmo-vervoer en individueel
CVV/Vrije reizigersgedeelte
Totaal

€ 767.000
€ 50.800
€ 817.800

Dekking 2013
Kostenplaats 66520501 (vervoersvoorziening/vervoerskosten)

€ 850.000

Subsidie BRU

€ 254.000

Totaal
Positief saldo

€ 1.104.000
€ 286.200

De te ontvangen subsidie van BRU, de kosten van het vrije reizigersgedeelte en het voordeel op de
financiële tegemoetkoming worden via begrotingswijziging nr. 2012059 in de begroting verwerkt. Deze
begrotingswijziging is budgettair neutraal vanwege de verrekening met de egalisatiereserve Wmo.
JURIDISCHE ASPECTEN

In de bijlage vindt u een tekstvoorstel voor wijziging van de Verordening voorzieningen Maatschappelijke
ondersteuning.

UITVOERING
Na het raadsbesluit zal de gewijzigde verordening worden gepubliceerd. De wijzigingen treden na
publicatie direct in werking.
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Planning
Per 27 maart 2012: afschaffing van de algemene inkomensgrens voor Wmo-voorzieningen.
Per 1 juli 2012: hantering primaat collectief vervoer (Regiotaxi Utrecht) en afschaffing van de financiële
tegemoetkoming voor cliënten die gebruik kunnen maken van het collectief vervoer.
Van 1 juli tot en met september 2012: overgangsregeling.
Communicatie en Informatie en Automatisering
Cliënten zijn reeds geïnformeerd over de op hand zijnde wijzigingen. Na het raadsbesluit ontvangen
betreffende cliënten een nieuwe beschikking. Cliënten die om medische redenen geen gebruik kunnen
maken van het collectief vervoer worden gevraagd dit aan te geven. Dit zal vervolgens individueel worden
beoordeeld.
Bijlagen
Bijlage 1: Voorstel wijziging tekst verordening, toelichting verordening
Bijlage 2: Kosten overstap Zeist van individuele vergoedingen naar collectief vervoer met Regiotaxi
Utrecht
Bijlage 3: Maximale subsidie Regiotaxi
Bijlage 4: Kosten vervoer per geïndiceerde/inwoner 2010
Bijlage 5: Begrotingswijziging nr. 2012059.

Evaluatie/controle door de raad

Burgemeester en wethouders,

W.C.M. Lissenberg-van Dam, gemeentesecretaris

drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester
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Behoort bij raadsvoorstel
Nr. 12RAAD0053#
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012;

BESLUIT:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de verordening voorzieningen
Maatschappelijke ondersteuning 2011 en de financiële consequenties;
2. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging nr. 2012059.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2012.
De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

