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OPLEGGER 

Algemeen 

Onderwerp Verhoging reizigersbijdrage Wmo-taxi 
Verspreiden Ja 
Contactpersoon Jordy van Slooten 
Eenheid Sturing 
E-mail j.vanslooten@regiogv.nl 
Kenmerk 18.0010493 
Datum 20 december 2018 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Instemmen met het verhogen van de reizigersbijdrage van de Wmo-taxi met 

€0,15 per zone (van €0,55 naar €0,70 per zone). 
 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
06-12-18 Directie-overleg Vaststellen Positief advies.  
20-12-18 Portefeuillehoudersoverleg Vaststellen volgt 
Januari 
2019 

Colleges B&W Vaststellen volgt 

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
Het lage BTW tarief wordt per 1-1-2019 van 6% verhoogd naar 9%. Dit BTW tarief is van toepassing 
op het Wmo-taxi tarief van de vervoerder en de reizigersbijdrage. Het tarief van de vervoer wordt 
jaarlijks geïndexeerd en de BTW verhoging wordt hierin meegenomen. Dit zorgt voor extra kosten 
voor de gemeenten. De reizigersbijdrage is vastgezet op €0,55 en is sinds mei 2013 niet meer 
verhoogd. Het voorstel is om de reizigersbijdrage te verhogen met de 3% BTW verhoging en te 
corrigeren voor de inflatie. 

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Voorstel Verhoging reizigersbijdrage Wmo-taxi 
Bijlage 2.  Berekening reizigersbijdrage 
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VOORSTEL 
 

Algemeen 

Onderwerp Verhoging reizigersbijdrage Wmo-taxi 
Verspreiden Ja 
Contactpersoon Jordy van Slooten 
Eenheid Sturing 
E-mail j.vanslooten@regiogv.nl 
Kenmerk  
Datum 6 december 2018 

 
Voorstel 
Instemmen met het verhogen van de reizigersbijdrage van de Wmo-taxi met €0,15 per zone naar €0,70 
per zone. 
 
Kernboodschap 
Het lage BTW tarief wordt per 1-1-2019 van 6% verhoogd naar 9%. Dit BTW tarief is van toepassing op 
het Wmo-taxi tarief van de vervoerder en de reizigersbijdrage. Het tarief van de vervoer wordt jaarlijks 
geïndexeerd en de BTW verhoging wordt hierin meegenomen. Dit zorgt voor extra kosten voor de 
gemeenten. De reizigersbijdrage is vastgezet op €0,55 en is sinds mei 2013 niet meer verhoogd. Het 
voorstel is om de reizigersbijdrage te verhogen met de 3% BTW verhoging en te corrigeren voor de 
inflatie. 
 
Aanleiding 
Het lage BTW tarief wordt per 1-1-2019 van 6% verhoogd naar 9%. 
 
Doel 
De kosten voor de gemeenten voor de Wmo-taxi beperken. 
 
Argumenten 
De reizigersbijdrage is de afgelopen 5,5 jaar niet verhoogd. De Wmo-taxi is op dit moment zelf 
goedkoper dan het openbaar vervoer. Om het gebruik van OV te vergroten onder de doelgroep van de 
Wmo-taxi is het verstandig om de reizigersbijdrage te verhogen met  de 3% BTW verhoging en te 
corrigeren voor de inflatie. Hiermee loopt de reizigersbijdrage in de pas met de kosten voor het OV. 
 
Kanttekeningen 
Verhoging van bijdragen in de Wmo roept vaak weerstand op. Een goede communicatie is van belang. 
 
Financiën 
De kosten voor de gemeenten nemen af bij het verhogen van de reizigersbijdrage op basis van de 
inflatiecorrectie over de afgelopen 5 jaar. 
 
Uitvoering 
De verhoging zal naar alle pashouders gecommuniceerd moeten worden per brief. Daarnaast moet de 
vervoerder worden geïnformeerd en zullen systemen moeten worden aangepast. 
 
Tijdens het uitvoeringsoverleg van december wordt met gemeenten afgestemd over een goede 
communicatieaanpak. Op basis van de afspraken die in dit kader worden gemaakt, wordt er 
daadwerkelijk met inwoners gecommuniceerd.  
 
Bijlage(n) 
- 
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