Raadsfractie Langedijk

Amendement

Zuid Scharwoude, 19 maart 2021

De gemeenteraad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 23 maart
2021 sprekend over agendapunt 15 Wijziging verordening maatschappelijke
ondersteuning
Gelezen:
 het raadsvoorstel,
 de beantwoording van gestelde technische vragen door het college van
B&W,
 het advies van de Cliëntenadviesraad dd 15 april 2020.
Gehoord:
 de discussie in het forum op 9 maart 2021
Constaterend dat:
 het tot de visie over de eigen bijdrage voor gebruikers van de
collectieve Vervoersvoorziening in het kader van de Wmo van de
gemeente Langedijk behoort “dat de kosten die een reiziger maakt voor
vervoer gelijk wordt aan het openbaar vervoer, zodat er geen
prijsprikkel is om voor het ene of andere vervoer te kiezen.”; (Dit is
te lezen in de beantwoording door het college van B&W op een gestelde
technische vraag).
 De in rekening te brengen Eigen bijdrage conform de verordening
afhankelijk is van de tarieven in de in de vervoersregio;
 De OV-tarieven, zowel het basis (instap)- als het kilometertarief in
de regio een leeftijdskorting van 34% kennen voor 4 tot en met 11 jaar
of 65 jaar of ouder.
 De verhoging met 11% van het basis- en kilometertarief op basis van de
cijfers 2019 een positief effect heeft van circa €4000
 De cliënten advies raad in haar advies aan het college van B&W
uitspreekt dat: “Overigens vinden wij het een goede zaak dat het te
hanteren tarief gelijk is aan dat van het openbaar vervoer.”
Overwegende dat:






het in de visie genoemde uitgangspunt van toepassing hoort te zijn bij
de in rekening te brengen “eigen bijdrage” bij het gebruik van
voorzieningen;
het toepassen van de leeftijdsgebonden korting op basis- en
kilometertarief voorkomt dat reiziger een prijsprikkel ondervindt om
voor het ene of voor het andere vervoer te kiezen;
het toepassen van de leeftijdskorting een negatief effect heeft op de
door de gemeente te ontvangen eigen bijdrage ad maximaal € 12.400 op
jaarbasis. (34/11 x €4000)

Wijzigt het raadsvoorstel in
1. De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Langedijk 2019
te wijzigen, namelijk de hoogte van de bijdrage voor het Wmo-tarief.
1. Daarbij te bepalen dat de leeftijdskorting die in het OV van
toepassing is tevens geldt voor de hoogte van de eigen bijdrage.
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