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(afschaffing minimapas voor Kleinschalig Collectief Vervoer)
Vervoer
Wat adviseert het college te besluiten?
1. De verordening Meedoen is Belangrijk 2020 vast te stellen;
2. De verordening Meedoen is Belangrijk 2020 in werking te laten treden per 1 april 2020;
3. De verordening Meedoen is Belangrijk 2019 per gelijke datum in te trekken.
Wat is de aanleiding voor dit advies?
Op 7 november 2019 heeft de Gemeenteraad de Programmabegroting 2020 – 2023
aangenomen.
Eén van de onderwerpen daarin is het afschaffen van de minimapas voor het Kleinschalig
Collectief Vervoer per 1 april 2020. Deze voorziening staat in de verordening Meedoen is
Belangrijk.
Welk resultaat willen we bereiken?
De verordening Meedoen is belangrijk in lijn brengen met het Raadsbesluit van 7 november
2019 door het verwijderen van artikel 5 (minimapas Regiotaxi).
Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want)
In de tekst van de programmabegroting staat:
‘Afschaffen minimapas
We gaan de minimapas voor het Kleinschalig Collectief Vervoer vanaf 2020 afschaffen. We
verwachten dat we hiermee jaarlijks € 78.000 kunnen besparen. Het Kleinschalig Collectief
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Vervoer is bedoeld voor het vervoer van deur tot deur voor mensen met een
mobiliteitsprobleem, die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer.
Minima zonder mobiliteitsproblemen kunnen gewoon met het reguliere openbaar vervoer
reizen. Minima met mobiliteitsproblemen kunnen een beroep doen op de Wmo. Het afschaffen
van de minimapas past in onze visie van zelfredzaamheid en het simpel en overzichtelijk
houden van het aantal regelingen. Oss is ook de enige gemeente die deze regeling hanteert.
Gezien de termijn hebben we afgesproken dat de minimapas per 1 april wordt afgeschaft.’
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
De financiële consequenties zijn in de Programmabegroting 2020-2023 verwerkt. Minima
kunnen na de afschaffing voor een deel een beroep doen op de Wmo.
b. Communicatie
De verordening wordt na het raadsbesluit bekendgemaakt en komt ter inzage te liggen. In de
berichtgeving aan de inwoners en het persbericht is uitleg gegeven over de afschaffing. Daarin
zijn ook de alternatieven aangegeven (contact opnemen met Toegang Zorg en Welzijn voor
Wmo- vervoerspas).
c. Uitvoering
De nieuwe verordening gaat in op 1 april 2020. De afdeling Zorg regelt de voorbereidingen
voor de afschaffing. Daaronder valt het informeren van de inwoners en andere
belanghebbenden. De website wordt aangepast.
d. Overlegd met
Robert Peters (teamleider Zorg)
De ASD is niet om een advies gevraagd, omdat het besluit tot afschaffing al is genomen door
de gemeenteraad in haar vergadering van 7 november 2019.
Samenvatting (=korte inhoud)
Gemeenteraad heeft op 7 november 2019 de Programmabegroting 2020-2023 aangenomen.
Daarin is opgenomen om de minimapas voor het Kleinschalig Collectief Vervoer (minimapas
Regiotaxi) vanaf 1 april 2020 af te schaffen. De verordening Meedoen is belangrijk wordt
hierop aangepast.

