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 Geachte mevrouw van der Hoff.
 In de brief van 29 juli 2010 van de heer Severijns, |lei|medewerker welzijw vraagt hd college van B&W het
 Wmo Adviesplafo| advies uit te brengen over de notitie IQ zone Collectief Vraagafh|elijk
 Ve|oerssysteem (CVV) van ISD Bolle||eek.
 Hierbij het s|dpunt:
 Het Wmo Adviesplatfo| is van mening dat er geen eigen bijdrage gevraqgd dient te worden voor de le zone
 CVV. Het argument hiervoor is dat, daar waar mensen zonder een beperkmg een afstand binnen de te zone te
 voet of per fets kamnen afleggen, wat geen directe kosten met zich mee brengt, een inwoner van Hillegom met
 een beperking daalvtyor niet anders (1an van het CVV gebruik kan maken. Het lelij|ei||/|el leidt er
 daarom toe dat ook de mensen met een beperking geen extra kosten daaz-voor dlenen te maken. Dit argulrlent
 komt overeen met hetgeen in de notitie op blndzijde 1, 4% Zinew vermeld wordt.
 U voert veocEllende argumenten nnn om de eigen bijdrage voor de eerste zone te xchâ|digen:
 - Wij zouden ons in een andere tijd bevinden. Dit ervnnrf hd Wmo Adviespla|o| als een oneigenlijk
 argument.
 - Het project De K|teling'' wordt genoemd om de tinanciële herove-eglg te xchwnnMigen. Naar de
 mening van het Wmo Adviesplafo| wordt dit op onjuiste gronden gehantœrd.
 - Op de le bladzijde worden enkele flnnnciële ove-eglgen gegeven. Deze zijn echter zo algemeen en
 onduidelijk voor de lnnnciële sitihatie van de gemeente Hillegom, dat het niet duidelijk of nnnnemelijk is of een
 extra Gnanciële impuls voor de gemeente dikarlnee is gemchw|digd.
 - De nieuwe tarieven worden vergeleken met de oude. Het valt op dat iedere gebnliker van hd C|-systeem
 minder gmat betalen met uitzond|ng van de gebnlikels die binnen de 1| zone blijven. Het zou een
 kosten|sp|ng zijn. Echter, het lager worden van de eigen bijœage bij meerdere zones wordt niet
 meegenomen in de Gnanciële overweging om de eigen bijdrage voor de le zone te xchw|digen.
 - Het hanteren van een uzlifoz'fn tarief voor alle Holland Rijnland gemeenten voor het nieuwe regionaal
 ve|oe|systeem. Naar de mening van het Wmo Mùespladb| kan iedere gemeente zelf de |eging maken
 voor een bepaald tarief (zoals Noordwijk en Leiden doen).
 - Het (nnnzl'enlijk) duurder worden van het nieuwe systeem wordt opgevoerd. Er worden diverse
 veronderstellingen gelunteerd met ver uiteen liggende lxdragen. Het is niet duidelijk wat de lnanciële
 gevolgen zijn, en clammee orlz-eker om hierop beleid te baseren.
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- Ook mensen zonder een |perking zouden geringe kosten hebben binnen de 1C zone, waarbij gewezen wordt
 op het gebruik van de fets of de auto. Dit is o.i. niet terecht: |etsen, maar zeker lopens is gratis. Mensen die
 gebruik maken van CVV hebben geen auto of |ets, dnnmm is deze vergelijking onjuist. Het gebruik van het
 CVV is slechts een compe|atie voor de benen van een inwoner zonder beperking.
 Uw conclusie op basis van de nanged|gen argumenten is dat het CVV voor de cliënten goexRàoller wordt en dat
 het bereik groter wordt. Dat geldt echter niet voor het uitsluhend gebnzik van de 1* zone. Cliënten die
 veelvuldig en uhsluitend gebruik maken van de 1t zone, waar deze Ovieunnwa| over gmqt, krijgen met een
 forse kostenverhoglg te maken.
 Indien gekozen wordt voor geen eigen bijdmge 1* zone, t1an worden daarbij door u de volgende voo-aarden
 voorgesteld:
 geen scoo|obiel,
 inkomen tot 1 10% van de bjs|dsno|,
 vergoeding in de vorm van een vast bedrag.
 De eerste voorwaarde vindt het Wmo Adùespla|o| niet terecht. Er kamnen allerlei lrdenmz Zjn om de
 scoo|obiel niet te gebruiken. Deze redenen Zlnnen niet altijd nnngetoond worden bij gebnlik van het CVV.
 Wanneer Kœ|obiel|ziûe| zouden worden uhgesloten van de gratis eerste zone, zou dit betekenen dat bij
 m'mu'a'zg van een CVV (deze is een andere dan een aanvraag scoo|obiel) er een extra indicatie afgegeven
 moet worden, wat weer extra kosten met zich meebrengt.
 De tweede voolwaarde ziet het Wmo Adviesplatfo| als het voeren van een i|ome|politiek en |t is geen
 goede zxnk.
 Een vergoeding door middel van een vœst lledl|g, waardoor sommige cliënten teveel klmnen krijgen en anderen
 te weinig, is naar de mening van bet Wmo Adviesplatfo| Khterhnnld. Elk geauto|fs|rd systeem kan
 tegenwoordig het vragen en het innen van een variabel bedrag ann.
 Met Oendelijke Foeten.
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