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Geachte heer Kampman,
Op 22 februari 2022 heeft u namens GemeenteBelangen schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke inzet van
AutoMaatje in de gemeente Raalte. In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen.

1.

Zijn er binnen de gemeente Raalte voldoende vervoersmogelijkheden voor (kwetsbare-) inwoners?
De Algemene Hulpdienst (AHD) en Stichting Ouderenwerk (SOH) verzorgen in de gemeente Raalte het
vrijwilligersvervoer. Een groep enthousiaste vrijwilligers staat klaar voor mensen die dit zelf niet meer kunnen
door bijvoorbeeld ziekte, handicap, leeftijd of andere omstandigheden. En geen beroep kunnen doen op
mensen uit hun omgeving.
Bovendien beschikt SOH over een rolstoelbus en een rolstoeltaxi waardoor zij veel kunnen bieden voor
mensen met relatief forse mobiliteitsbeperkingen en bijvoorbeeld volledig rolstoelafhankelijk zijn.
Door de inzet van AHD en SOH zijn er voldoende vervoersmogelijkheden voor (kwetsbare) inwoners.

2.

Kan AutoMaatje hier nog een extra mogelijkheid zijn? Vooral voor mensen zonder een indicatie?
De AHD en SOH pakken naar tevredenheid de vervoersvraagstukken op voor mensen zonder een indicatie.
Wij zien geen aanleiding om hier nog een extra mogelijkheid aan toe te voegen.

3.

Is het college bereid om te onderzoeken of hier een behoefte aan is in de gemeente Raalte?
Ongeveer 3 jaar geleden is samen met WijZ Welzijn verkend of AutoMaatje een meerwaarde heeft ten
opzichte van het huidige aanbod van vrijwilligersvervoer. Daaruit bleek dat er geen signalen waren van
mensen die niet geholpen worden met hun vervoersvraag of ontevreden waren over AHD of SOH.
Sterker nog, we hebben alleen maar tevredenheid gehoord over deze partijen.
We hebben destijds afgesproken dat als we van inwoners, AHD, SOH of WijZ Welzijn signalen ontvangen dat
het huidige aanbod niet toereikend is, dan wordt dit allereerst bespreken met AHD en SOH. Mochten zij dan
niets kunnen betekenen, dan kunnen we opnieuw verkennen of AutoMaatje een aanvulling zou kunnen
bieden.
Op dit moment is dat echter niet aan de orde en zien wij dus ook geen aanleiding om dit opnieuw te
onderzoeken.

4.

Als dit het geval is wil de gemeente Raalte zich dan aanmelden voor AutoMaatje?
In aanvulling op het antwoord op vraag 3 lijkt ons dat op dit moment niet nodig.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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