A 2020-030
AMENDEMENT
GRATIS OV VOOR 65-PLUSSERS MET INKOMEN TOT 120% BIJSTANDSNIVEAU
Voorstelnummer: agendapunt nr. 8a
Onderwerp: Gratis OV voor 65-plussers met inkomen tot 120% bijstandsniveau

De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 5 november 2020
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Het raadsbesluit onder 1 ‘De begroting 2021-2024 vast te stellen’ als volgt te wijzigen:
1.

De begroting 2021-2024 vast te stellen met dien verstande dat:
a. de Begroting 2021-2024 is aangevuld met de post “Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers met
een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau”;
b. Deze wijziging is gedekt doordat in de begroting 2021-2024 de ruimte onder het BTW
compensatiefonds (BCF) structureel in de begroting is opgenomen tot een maximaal bedrag van
250.000 euro per jaar.

Toelichting
Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers met een inkomen tot 120% boven bijstandsniveau is een wens
die breed in de Raad leeft. Volgens de collegebrief U20-01821 van 5 maart 2020 zijn de jaarlijkse kosten
€ 94.200 . Deze doelgroep betreft in Lansingerland 1.100 inwoners. RET schat in dat hiervan 605
inwoners gebruik zullen maken van het gratis aanbod en dat zij gemiddeld 160 ritten per jaar maken.
80% procent hiervan maakt reeds gebruik van het OV, 20% is een nieuwe reiziger. In de
meerjarenbegroting 2021-2024 komt deze nieuwe begrotingspost vreemd genoeg niet voor. Dekking kan
worden gevonden via het als structurele inkomstenpost in de begroting 2021-2024 opnemen van de
ruimte onder het BTW compensatiefonds (BCF) tot een maximaal bedrag van 250.000 euro. Deze wordt
nu nog jaarlijks als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt. Van de toezichthouder en het Ministerie
van BZK mogen gemeenten deze post structureel verwerken in de begroting.
Ondertekening en naam:
Petra Verhoef, PvdA-fractie

Verworpen door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 5 november
2020
de plv. griffier,
mr Lianne van den Houten

