bericht

Maatschappelijke Ontwikkeling

Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Participatieraad Zwolle
Tav Mw. A. Wertheim
Lübeckplein 2
8017 JZ ZWOLLE

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Behandeld door
Datum

Stadskantoor
Lubeckplein 2
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

www.zwolle.nl

----H. Lubbers
3 maart 2021

Onderwerp

Geachte mevrouw Wertheim ,

Hartelijk dank voor uw signalenbrief Wmo vervoer van 25 januari j.l. In deze brief deelt u
de signalen die u ontvangt van inwoners over het gemeentelijk aanbod van het Wmo
vervoer en brengt u op een aantal punten advies aan ons uit. Via deze brief geven wij u
hierop per punt een reactie.
Allereerst danken wij u voor uw complimenten over onze inzet voor bestrijding van de
eenzaamheid en het advies over het Wmo vervoer. De gemeente streeft naar positieve
gezondheid en participatie van haar inwoners. Terecht stelt u dat vervoer een
belangrijke voorwaarde kan zijn om mee te doen in de Zwolse samenleving.
Toekenning Wmo taxi pas
U adviseert ten behoeve van het Wmo vervoer overneming van het principe van de
eurosleutel. Inwoners van 70 jaar en ouder komen dan automatisch in aanmerking voor
een taxipas.
Toegang tot het Wmo vervoer is in het huidige beleid afhankelijk van de mate van
mobiliteit c.q. de beperkingen die een inwoner ondervindt. Onbeperkte openstelling voor
ouderen is mogelijk, maar geen voor de hand liggend voorstel. De overheid is er voor
het bieden van ondersteuning aan kwetsbare inwoners, zoals mensen met een
beperking. Door onbeperkte openstelling zouden schaarse middelen worden ingezet
voor inwoners die ook zonder deze ondersteuning goed kunnen functioneren.
Het Wmo vervoer wordt vooral gebruikt door minder mobiele ouderen. 50% van de
pashouders is tussen 70 en 90 jaar. De gemeente Zwolle kenmerkt zich door een hoog
pasgehalte in vergelijking tot andere gemeenten. Onderstaande tabel geeft inzicht in de
Zwolse situatie.
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Gebruiksonvriendelijk
U adviseert om inwoners te helpen bij de 1e keer dat zij de pas gebruiken. De raad wil
graag weten dan wel monitoren waarom inwoners geen gebruik maken van een
aangevraagde en uitgereikte Wmo taxipas.
Evenals de Participatieraad constateren we regelmatig dat uitgereikte passen weinig of
niet gebruikt worden. De meeste pashouders weten zelf hun nieuwe pas te activeren
eventueel met hulp van hun omgeving of het klantcontactcentrum of wmo consulent.
Voor het niet-gebruik zijn verschillende redenen aanwijsbaar zoals de wens tot behoud
van zelfstandigheid, schaamte voor de eigen beperkingen, het ongemak van de
omrijtijden en de aanwezigheid van vreemde mensen.
Om het inzicht in de verschillende factoren te verbeteren, zijn wij voornemens om na de
zomer onderzoek te verrichten naar dit onderwerp.
Wachttijden
De aanmeldtijd voor een Wmo rit is 2 uur dat wil zeggen een geïndiceerde inwoner
moet tenminste 2 uur voor de beoogde vertrektijd een rit aanvragen bij de centrale. U
zou graag deze aanmeldtijd teruggebracht zien tot 1 uur.
Onder het vorige lokale contract was de aanmeldtijd 1 uur. In de regionale
aanbesteding werd na advisering van de Participatieraden, de aanmeldtijd verhoogd
naar 2 uur. In de evaluatie 2020 van het Wmo vervoer en de aanbesteding kwam in
Zwolle naar voren dat de langzamere dienstverlening als bezwaarlijk wordt ervaren.
De vervoerder is hierover geraadpleegd en nogmaals onderzoek doen naar
mogelijkheden om te komen tot wijziging van het systeem. Bij de volgende
aanbesteding kan in ieder geval een nieuwe afweging worden gemaakt over deze
voorwaarde.
Kosten spitstarieven
Het Zwolse Wmo vervoer kent i.v.m. de regionale aanbesteding een spitstarief. Het
spitstarief beoogt spreiding van de Wmo ritten over de dag. Dit komt niet ten goede aan
de gebruikersvriendelijkheid en inwoners met een laag inkomen worden hierdoor harder
geraakt. De Participatieraad zou graag het spitstarief ongedaan gemaakt willen hebben.
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Evenals voor de verhoging van de aanmeldtijden geldt dat het spitstarief na regionale
aanbesteding in 2018 werd ingevoerd. De ritbijdrage is gebaseerd op het OVchipkaarttarief. Tijdens de spits betaalt men een hogere ritbijdrage. De spits is van 6.00
uur tot 9.00 uur en tussen 14.30 uur en 17.00 uur. Op zaterdag en zondag geldt
gedurende de hele dag het daltarief. De ritbijdragen per 1 augustus 2018 zijn:
Reisafstand
Daltarief
Spitstarief
0-4 kilometer
€ 1,20
€ 2,00
5-8 kilometer
€ 1,80
€ 3,00
9-12 kilometer
€ 2,40
€ 4,00
13-16 kilometer
€ 3,00
€ 5,00
17-20 kilometer
€ 3,60
€ 6,00
20-25 kilometer
€ 4,20
€ 7,00
We willen met het spitstarief pieken in de vervoersvraag tijdens de spitsuren
voorkomen. De gemeenschap verbruikt dan minder materialen. Het verhoogde tarief
genereert een extra bijdrage van inwoners die de extra kosten teweegbrengen. In het
busvervoer is deze kostendifferentiatie gebruikelijk. Het spitstarief geeft de gebruiker
ook inzicht in een verhoogde kans op langere aanrijtijden en omrijtijden.
Corona
U ontvangt signalen dat inwoners soms met 5 personen in een auto worden vervoerd.
Dit is in strijd met de coronamaatregelen. De Participatieraad wil graag weten op welke
wijze de gemeente toezicht houdt op deze maatregelen.
Met ingang van 25 januari 2021 werd een nieuw protocol voor veilig zorgvervoer
ingevoerd. Ook wij ontvangen de laatste weken signalen dat inwoners vervoerd worden
op een wijze die niet in overeenstemming is met nieuwe protocol. We stellen alles in het
werk om de veiligheid en gezondheid van deelnemers aan het vervoer te borgen.
Correcte naleving van het sectorprotocol hoort daarbij. Handhaving vindt plaats langs
de gebruikelijke contractuele weg.
Voor de Wmo vervoerder levert dit recent verzwaarde protocol een probleem op. Veel
geïndiceerde inwoners kunnen nu niet langer gezamenlijk worden vervoerd. De
vervoerder zet nu al het maximale aantal voertuigen in om zo veilig mogelijk te kunnen
vervoeren, maar ondanks deze aanpassing kan niet optimaal worden voldaan aan de
voorwaarden van het Wmo vervoer. Veel reizigers willen in korte tijd naar dezelfde
locatie. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden, veroorzaakt door corona, zien we
nu geen aanleiding tot correctie. We proberen tot een oplossing te komen en vragen om
begrip voor de gang van zaken.
Wmo vervoer versus openbaar vervoer en nieuwe perspectieven
In de Aa-landen en Holtenbroek zijn diverse bushaltes opgeheven waardoor inwoners
verder moeten lopen om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De
Participatieraad adviseert om te onderzoeken welke mogelijkheden ingezet kunnen
worden om winkelcentra bereikbaar te houden voor inwoners met een beperking.
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De Participatieraad wil ook graag weten hoe het staat met het onderzoek naar
alternatieve vervoersmogelijkheden vanwege de weggevallen bushaltes.

Het openbaar busvervoer in de gemeente Zwolle is de verantwoordelijkheid van de
provincie Overijssel. De provincie heeft in 2018 een openbare aanbesteding
georganiseerd die gegund is aan Keolis. Vanaf december 2020 wordt volgens een
nieuwe dienstregeling gereden waarin onder meer de wijken Holtenbroek en Aa-landen
minder goed bediend worden. Dit komt doordat een aantal bushaltes is opgeheven als
gevolg van een andere route.
Naar aanleiding hiervan is een onderzoek gestart door het adviesbureau Advier. Doel
van het onderzoek was om na te gaan of in Zwolle een vorm van vraagafhankelijk
vervoer mogelijk is als aanvulling op het bestaande busvervoer in de stad. Als
onderdeel van het onderzoek is onder andere met de Vervoersraad, WIJZ, Toegankelijk
Zwolle en Driezorg gesproken. De onderzoekers concludeerden tot voorbereiding van
een gezamenlijke pilot met vraagafhankelijk vervoer waarbij mogelijk het huidige WMO
vervoer toegankelijk wordt voor anderen. Bijvoorbeeld in de vorm van een wijkbusje
met een korte aanmeldtijd (korter dan de huidige 2 uur). Op die manier kunnen mensen
makkelijker naar het winkelcentrum of andere bestemmingen in de wijk.
In april 2021 hopen we meer zicht te hebben op de haalbaarheid. Als het plan kan
worden uitgevoerd, zal het ontwikkelde plan in principe op korte termijn tot uitvoering
komen. We zijn hiervoor in gesprek met de bewoners van Aa-landen (inclusief De
Boeier) en Holtenbroek, alsmede de Vervoersraad Zwolle en Toegankelijk Zwolle. De
planning hangt ook af van de ontwikkelingen in coronamaatregelen. Er is toegezegd de
betrokken organisaties (waaronder de Vervoersraad en ook Toegankelijk Zwolle) te
betrekken in de plannen.
Daarnaast blijft de gemeente inzetten op het (tijdelijk dan wel permanent) rijden volgens
de oude dienstregeling door de wijken Aalanden en Holtenbroek. De provincie
Overijssel onderzoekt de (on)mogelijkheden hiervan.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geantwoord. Mocht u naar aanleiding van deze brief
nog aanvullende vragen hebben, dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.
Met vriendelijke groeten,
namens het college van burgemeester en wethouders

Dorrit de Jong
4/5

bericht

Datum

4 maart 2021

Ons kenmerk

Wethouder Zorg en Wmo
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