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Aan Dagelijks bestuur 
Van Mirthe Doek 
Onderwerp Eigen bijdrage eerste zone CVV 1 januari 2011 
Datum 21 oktober 2010 
Ter kennisname later ter besluitvorming. 

 
 
Inleiding 
Met ingang van 1 januari 2011 zal gewerkt worden met één functionerend, regionaal dekkend 
collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) (gecombineerd voor WMO-/doelgroepenvervoer en 
aanvullend OV) met waar wenselijk beperkte specifieke lokale invulling.  
Het regionale systeem van CVV is ter vervanging van de twee huidige systemen, namelijk Regiotaxi 
Leidse Regio en Regiotaxi Bollenstreek. 
 
Centrale vraag: 
Wel (voor een beperkte doelgroep) of geen eigen bijdrage voor de eerste zone van het CVV? 
 
Huidige situatie 
Bij het vaststellen van de huidige verordening is het vraagstuk van de eigen bijdrage eerste zone ook 
uitgebreid aan de orde geweest. Besloten is toen om geen eigen bijdrage te vragen voor het gebruik 
van de eerste zone. De gebruikers van het huidige CVV-systeem betalen voor het reizen binnen de 
eerste zone dus geen eigen bijdrage. 
 
De achterliggende filosofie van een gratis eerste zone is dat mensen met beperkingen gebruik moeten 
maken van het collectief vervoer, om zich binnen de eerste zone te verplaatsen. Mensen zonder 
beperkingen hebben vaak de mogelijkheid te kiezen voor een andere wijze van vervoer. Door het 
ontbreken van deze keuze, worden mensen met beperkingen extra belast. Door de gratis zone, wordt 
deze belasting weggenomen. De manier waarop de voorziening van het collectief vervoer is 
vormgegeven verschaft de personen met beperkingen een gelijkwaardige uitgangspositie zodat zij in 
staat zijn tot maatschappelijke participatie. 
 
Het feit dat er nu wel een eigen bijdrage voor de eerste zone wordt gevraagd noopt ons om dit 
vraagstuk nogmaals voor het voetlicht te brengen. Daarbij opgemerkt dat we ons in andere tijd 
bevinden. Nu is het moment om af te vragen of de gratis eerste zone in de huidige vorm gehandhaafd 
moet blijven of dat juist nu gekozen moet worden dit beleid aan te passen. 
 
Binnen de Wmo vindt een grote verschuiving plaats die (mede) bepalend kan zijn voor de keuze. 
Landelijk is men nu, Wmo-breed, bezig met het project “De Kanteling”. De Kanteling heeft tot doel een 
wijziging in de gedachtegang te bewerkstelligen. Men moet af van het claimgericht denken, zoals ten 
tijde van de Wvg en tot op heden. De Wmo is geen voorzieningenwet. Het moet niet gaan om claims 
en de beoordeling daarvan, maar om het in kaart brengen van iemands mogelijkheden en 
beperkingen en het zoeken naar adequate oplossingen die daar het best bij aansluiten. Deze 
beoordeling is ruim: wat zijn de eigen mogelijkheden, dus ook financieel, is er mantelzorg, welke 
algemene en individuele voorzieningen kunnen een bijdrage leveren?  
 
Tot slot, wenselijk of niet, de landelijke uitgaven moeten worden beperkt. Dit geldt ook voor de Wmo. 
Het kabinet wil vanaf volgend jaar € 200 miljoen bezuinigen op het Wmo-budget. 
Het kabinet baseert de Wmo-bezuiniging op:  

 Een door gemeenten te realiseren doelmatigheidsverhoging  
 Een veronderstelde daling van € 150 miljoen in de PGB's voor huishoudelijke hulp. 



Anderzijds kampen gemeenten met stijgende uitgaven. Gemeenten geven steeds meer uit aan de 
Wmo. Zo zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp gestegen. En de Centrale Raad van Beroep heeft 
bepaald dat gemeenten burgers ruim(er) moeten compenseren. 
Tarieven CVV-systeem 
 
Nieuwe tarieven 
Voor het nieuwe CVV-systeem zijn de volgende soorten tarieven (alle tarieven prijspeil 2010 en incl. 
6% btw) van toepassing. Deze tarieven zijn lager dan de huidige tarieven. 
 
 a.  WMO-tarief 65 plus (€ 0,35 per zone, dit komt globaal overeen met het tarief de 
  huidige  roze strippenkaart).  
 b. WMO-tarief 65 min (€ 0,50 per zone, dit komt globaal overeen met het tarief de  
  huidige blauwe strippenkaart).  
 c.  OV-tarief (€ 2,65 per zone, het huidige tarief dat geldt in Regiotaxi Leidse Regio).  
 
De door de klant te betalen bijdrage voor een rit is het product van het aantal OV-zones van de rit die 
hij maakt vermeerderd met één OV-zone (instapzone). Het staat gemeenten vrij om specifieke 
tarieven te hanteren (naast het tarief voor WMO-geïndiceerden) voor specifieke doelgroepen.  
 
Huidige tarieven 
 
1. Bijdragen Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen 
De eigen betaling voor het gebruik van het collectief vervoersysteem,  
a.  tot en met de eerste zone:  € 0,00 
b.  tot en met de tweede zone:  € 1,90 
c.  tot en met de derde zone:  € 2,50 
d.  tot en met de vierde zone:  € 3,00 
e.  tot en met de vijfde zone:  € 3,50 
 
2. Bijdragen Noordwijk 
Zone-taxi Noordwijk heeft een vervoersgebied dat is opgedeeld in zones die exact gelijk zijn aan die 
van het openbaar vervoer. De bijdrage wordt bepaald door het aantal strippen van de reis maal de 
prijs per strip (blauwe strippen tarief). Net als in het openbaar vervoer wordt gerekend met één 
instapstrip en één strip voor elke zone die gereisd wordt.  
De prijs per strip bedraagt € 0,45. 
 

 1) wel een eigen bijdrage eerste zone 
 

Hiervoor zijn de volgende argumenten: 
 Gezien de gedachte achter de Kanteling en vanuit het oogpunt van kostenbesparing wel een 

eigen bijdrage vragen voor de eerste zone, net als alle andere gemeenten binnen Holland 
Rijnland verband. 

 Een uniforme tarifering past bij de gedachte van een voor alle bewoners van de 12 Holland 
Rijnland gemeenten gelijkluidend regionaal vervoerssysteem.  

 Grootste voordeel van het nieuwe systeem is dat het nieuwe systeem een groter bereik kent. 
 Bepaalde voorwaarden zijn bij de huidige aanbesteding scherper neergezet. Te denken valt 

aan betere boete waarborging, betere waarborging naleving contract. De verwachting is dan 
ook dat kwaliteit en service zal toenemen. Uit het klanttevredenheidsonderzoek welke Q-
consult heeft uitgevoerd in het kader van de contractevaluaties met de collectief vervoerder, 
ten behoeve van het huidige contract, is gebleken dat klanten bereid zijn om voor een betere 
service meer te betalen.  

 Het nieuwe CVV-systeem is voor de ISD Bollenstreek gemeenten een aanzienlijk duurder 
systeem dan het huidige systeem. Dit komt doordat bij de huidige aanbesteding is 
afgesproken dat gewerkt wordt met een opstapzone. Dit is nu niet het geval, nu worden alleen 
de gereisde zones in rekening gebracht. Een opstapzone betekent dat per rit er 1 zone bij 
wordt gerekend. De kostprijs van elke rit wordt verhoogd met de kostprijs van 1 zone, te weten 
€ 4,50. Om een indicatie te geven welke kostenstijging dit met zich meebrengt, het afgelopen 
half jaar zijn er +/- 41.000 ritten gereden, per jaar +/-82.000 x € 4,50 = € 396.000. Hierbij is 
nog geen rekening gehouden met de eigen bijdrage van de klant. De eigen bijdrage varieert 
per rit want die is afhankelijk van het aantal zones dat men reist. Voor de helderheid, als een 



klant nu de eerste zone reist betaalt de ISD € 4,05, de klant betaalt nu geen eigen bijdrage in 
het nieuwe systeem wordt dit € 4,50 + € 4,50 = € 9,00,-.   

 Kosten eigen bijdrage:  Zoals aangegeven bedraagt de eigen bijdrage in het systeem voor 
Wmo geïndiceerde 65+ € 0,35 en 65- € 0,50. Indien gekozen wordt geen eigen bijdrage te 
vragen aan de klant komen deze kosten voor rekening van de ISD Bollenstreek (gemeente). 
Het afgelopen jaar zijn er ongeveer 31.656 ritten in alleen de eerste zone gereisd. Dit betekent 
dat de kosten maximaal € 31.6561 bedragen, voor alle ISD Bollenstreek gemeente tezamen, 
uitgaande van de eigen bijdrage van € 0,50 en de ritgegevens. Deze kosten kunnen stijgen en 
dalen afhankelijk van het aantal ritten dat binnen de eerste zone wordt gereisd. De 
verwachting is dat het aantal ritten en daarmee de kosten zullen toenemen omdat het naar 
oordeel van Holland Rijnland gaat om een kwalitatief beter systeem. 

 Gekozen is voor een voor de klant lagere eigen bijdrage per zone wat een hogere bijdrage 
van de gemeente vraagt. Dit dus naast de extra uitgave van het duurdere systeem. 

 Het gros van de mensen zal naast ritten in de eerste zone ook ritten maken in andere zones 
Met het nieuwe systeem behaalt de klant daar een flink financieel voordeel. Het bedrag dat 
men in het nieuwe systeem bespaart in de 2e t/m 5e zone kan de klant gebruiken voor de 
eigen bijdrage in de eerste zone. Per saldo gaat de meeste kwetsbare groep 65+ er niet op 
achteruit. De groep 65- betaalt slecht een fractie rekeninghoudend met het behaalde voordeel 
in de overige zones. Ter illustratie2: 

 65+ betaalt in het nieuwe systeem voor een rit in de derde zone € 1,40 aan eigen 
bijdrage. In het huidige systeem is dat € 2,50. Voordeel € 1,10. Kosten eigen bijdrage 
eerste zone € 0,70 (nieuwe systeem) kunnen hieruit worden bestreden. 

 65- betaalt in het nieuwe systeem voor een rit in de derde zone € 2,00 aan eigen 
bijdrage. In het huidige systeem is dat € 2,50. Voordeel € 0,50. Kosten eigen bijdrage 
eerste zone € 1,00 (nieuwe systeem) kunnen voor de helft hieruit worden bestreden. 

 Mensen zonder beperkingen hebben ook geringe kosten aan zijn/haar vervoer binnen de 
eerste zone. Denk hierbij aan kosten aan de fiets of het gebruik van de auto. 

 Teylingen en Noordwijk hebben besloten het ouderenvervoer, ingaande 1 januari 2011 af te 
schaffen en Lisse is hiertoe voornemens. Het afschaffen van het ouderenvervoer zal naar alle 
waarschijnlijkheid leiden tot een toename van het Wmo geïndiceerde CVV vervoer. Dit 
betekent een stijging in de kosten van het CVV vervoer en de uitvoering (afhandelen 
aanvragen etc.) 

 
Geconcludeerd mag worden dat ten eerste het CVV systeem voor de klanten, behoudens de klanten 
van de gemeente Noordwijk, goedkoper is. Voor de klanten van de gemeente Noordwijk betekent het 
nieuwe CVV-systeem een lichte prijsstijging. Ten tweede, het CVV systeem heeft een groter bereik en 
naar het zich laat zien een betere kwaliteit en service. 
Gelet op het vorenstaande adviseer ik u geen vergoeding te verstrekken voor de eerste zone.  
 
 
 2a) geen eigen bijdrage eerste zone 
 
Mocht u toch overwegen een vergoeding te verstrekken voor de eerste zone (dus de klant betaalt 
geen eigen bijdrage voor de eerste zone) dan stel ik voor dit te doen via het bijzondere bijstandsbeleid 
(eenvoudige procedure) onder de volgende voorwaarden: 
 

 inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm 
 geen scootmobiel  

 
Voorstel is om dit voor de duur van 1 jaar te doen. Het streven is namelijk naar een zo’n uniform 
mogelijke uitvoering van het CVV-systeem. Op een gegeven moment zijn er zoveel 
uitvoeringsvarianten dat het voor de uitvoering en voor de klant niet meer onoverzichtelijk is, denk aan 
                                            
1 Hillegom € 4.714,-  Lisse € 3.184,- Noordwijk € 8.458,- N’hout € 6.586,- Teylingen € 8.714,-   
2 Noordwijk hanteert in het huidige systeem andere tarieven 

 65+ betaalt in het nieuwe systeem voor een rit in de derde zone € 1,40 aan eigen bijdrage. In het huidige 
systeem is dat € 1,80. Voordeel € 0,40. Kosten eigen bijdrage eerste zone € 0,70 (nieuwe systeem) kunnen 
nagenoegd hieruit worden bestreden. 

 65- betaalt in het nieuwe systeem voor een rit in de derde zone € 2,00 aan eigen bijdrage. In het huidige 
systeem is dat € 1,80. Kosten eigen bijdrage eerste zone € 1,00 (nieuwe systeem) komen voor eigen 
rekening. 

 



de uitvoering en sterfhuisconstructie van de financiële tegemoetkoming eigen vervoer bij de overgang 
naar het CVV. 
 
Inkomen tot 110% 
Reiskosten zijn kosten die een ieder maakt. Vanuit de WWB bezien behoren klanten reiskosten te 
voldoen uit de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Ook uit vaste jurisprudentie van de CRvB blijkt 
dat de kosten van vervoer voor de deelname aan het maatschappelijk verkeer en aan het leven van 
alledag kosten zijn die, behoudens bijzondere omstandigheden, dienen te worden bestreden uit de ter 
voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan verstrekte normuitkering.  
Als er al bijzondere bijstand wordt verstrekt voor reiskosten is dit op basis van het openbaar vervoer. 
Gekozen kan worden een link te leggen met het bijzondere bijstandsbeleid. Mensen met een inkomen 
tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm betalen geen eigen bijdrage voor de eerste 
zone. 
Op deze manier wordt ook financieel gezien inzicht verkregen in de Wmo-populatie en kan deze (nu  
nog onzichtbare) groep ook bereikt worden in het kader van het minimabeleid. 
 
Geen scootmobiel 
Ongeveer 86% van de mensen die reizen binnen de eerste zone van het CVV hebben ook nog de 
beschikking over een scootmobiel. Een scootmobiel wordt verstrekt als er een substantiële 
vervoersbehoefte is in de directe woonomgeving van de woning. De eerste zone is gelijk aan die 
directe woonomgeving. In dat licht bezien zou het redelijk zijn om die personen, die geen scootmobiel 
hebben, geen eigen bijdrage te laten betalen. Immers de personen die dat wel hebben kunnen voor 
de bestemmingen die met het CVV binnen de eerste zone vallen gebruik maken van hun scootmobiel. 
Ook nu wordt bij het aantal te verstrekken zones al rekening gehouden met het bezit van een 
scootmobiel, deze lijn wordt dan ook doorgetrokken naar het vraagstuk van de eigen bijdrage. 
Daarmee voldoet de gemeente aan haar compensatieplicht. Bovendien zijn de ritten in de eerste zone 
ook de duurste ritten.  
 
Om hoeveel personen gaat het? (peildatum 01-07-10) 
Om een inschatting te geven om hoeveel personen het gaat is een overzicht van het aantal ritten in 
alleen de eerste zone en het aantal personen gemaakt van het afgelopen half jaar. 
 
In het afgelopen half jaar hebben 824 mensen ritten gemaakt in alleen de eerste zone. Van de 
hiervoor genoemde 824 mensen hebben 708 mensen een scootmobiel Dit betekent dat 116 personen 
dus volledig zijn aangewezen op het collectief vervoer voor wat betreft vervoer binnen de eerste zone. 
 
Er van uitgaande dat de scootmobiel (mede) ingezet kan worden voor het reizen binnen de eerste 
zone zou voor 116 mensen een regeling getroffen moeten worden voorzover zij een inkomen hebben 
tot 110%. Een deel van deze mensen heeft mogelijk een inkomen boven 110%. Het zal dus gaan om 
een (zeer) kleine groep. 
 
Het aantal mensen (116) dat alleen gebruik kan maken van het collectief vervoer is als volgt over de 
gemeente verdeeld. 
 
Gemeente Aantal personen met 

alleen CVV 
Totaal aantal ritten in 
de eerste zone per 
jaar (gebaseerd op 
historische ritgegevens 
kan dus wijzigen) 

Kosten eigen 
bijdrage  

Hillegom 25 216      (gem. 9 ritten p.p.) € 216,- 
Lisse 19 252      (gem.13 ritten p.p.) € 252,- 
Noordwijk 34 1118    (gem. 33 ritten p.p.) € 1118,- 
Noordwijkerhout 15 616      (gem. 41 ritten p.p.) € 616,- 
Teylingen 23 1234    (gem.54 ritten p.p.) € 1234,- 
 
 



2b) geen eigen bijdrage eerste zone 
 
Deze optie, op verzoek van de gemeente Noordwijk, is gelijk aan de hierboven genoemde optie echter 
zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met het bezitten van een scootmobiel. 
De achterliggende gedachte hierbij is dat de gemeente Noordwijk heeft uitgesproken het 
voorzieningenniveau te zullen handhaven. 
Vanuit de gemeente Noordwijk is voorts aangegeven dat het overigens niet de bedoeling is dat de 
klanten voor afstanden binnen de eerste zone uiteindelijk meer reizen met het collectief vervoer dan 
met hun scootmobiel. Het idee is om te monitoren welke klanten met een scootmobiel reizen met het 
collectief vervoer binnen de eerste zone en hoe vaak. 
Mocht blijken dat het reizen met het collectief vervoer de overhand neemt kan dit gevolgen hebben 
voor het recht op de scootmobiel. 
 
Aandachtspunt:  

 Zoals bij punt 2a is aangegeven kan de klant met de scootmobiel de eerste zone bereizen en 
voldoet de gemeente daarmee aan haar compensatie verplichting. 

 Niet gebruik van de scootmobiel moet voorkomen worden. 
 Er zal, door de ISD, extra onderzoek gedaan moeten worden naar het gebruik van het 

collectief vervoer binnen de eerste zone in combinatie met een scootmobiel. Deze activiteiten 
vormen een belasting voor de uitvoering. 

 De klant moet goed worden voorgelicht als er sprake is van een combinatie scootmobiel en 
CVV. Daarbij moet nagedacht worden waar de grens ligt waarbij er sprake is van niet gebruik 
van de scootmobiel als gevolg van het veelvuldig gebruik van het CVV binnen de eerste zone. 

 
 
Conclusie 
Dat de besparing wellicht minimaal is, zou geen directe reden moeten zijn om de eigen bijdrage niet in 
te voeren, voornaamste  argumenten daartoe 

 het is de wens vanuit de ISD Bollenstreek gemeenten geweest om te werken met één 
functionerend, regionaal dekkend collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) (gecombineerd 
voor WMO-/doelgroepenvervoer en aanvullend OV). Een uniforme tarifering, waaronder een 
eigen bijdrage voor de eerste zone, net als alle andere gemeenten binnen Holland Rijnland 
verband, past bij de gedachte van een voor alle bewoners van de 12 Holland Rijnland 
gemeenten gelijkluidend regionaal vervoerssysteem.  

 Als de kosten, zoals de verwachting is, stijgen als gevolg van een toename in het gebruik van 
het CVV zal de besparing doordat de klant zelf de eigen bijdrage betaalt ook hoger zijn. 

 De Kanteling van de Wmo: De Kanteling heeft tot doel een wijziging in de gedachtegang te 
bewerkstelligen. Men moet af van het claimgericht denken. De Wmo is geen 
voorzieningenwet. Het moet niet gaan om claims en de beoordeling daarvan, maar om het in 
kaart brengen van iemands mogelijkheden en beperkingen en het zoeken naar adequate 
oplossingen die daar het best bij aansluiten. Deze beoordeling is ruim: wat zijn de eigen 
mogelijkheden, dus ook financieel, is er mantelzorg, welke algemene en individuele 
voorzieningen kunnen een bijdrage leveren?  

 Deze besparing moet worden bezien in licht van het gehele pakket van maatregelen welke (op 
korte termijn) zullen worden doorgevoerd. Deze (nog te nemen) maatregelen zijn noodzakelijk 
gezien het voornemen van het kabinet om € 200 miljoen te bezuinigen op het Wmo-budget. 

 
 
Reacties WMO-adviesraden (zie bijlagen) 
 
Hillegom:  stemt niet in met optie 1 of 2; in zijn geheel geen eigen bijdrage voor de 1e 
   zone 
Lisse:    stemt in met optie 1 
Noordwijk:  (nog) geen reactie  
Noordwijkerhout: stemt in met optie 1, nog geen schriftelijk advies ontvangen 
Teylingen:  de wmo adviesraad stelt een eenmalige vergoeding voor van € 100,- voor de 
   klanten die geen beschikking hebben over een scootmobiel. De Raad van 
   Teylingen heeft dit advies niet overgenomen en stelt vast een eigen bijdrage 
   te vragen voor de eerste zone, zonder doelgroep beperking. 
 



Voorstellen vanuit Noordwijk 
 
Hoewel deze notitie gaat over het wel of niet vragen van een eigen bijdrage voor de eerste zone van 
het collectief vervoer is de wens vanuit Noordwijk om uitbreiding van de begeleiderspassen hierin 
tegelijkertijd mee te nemen.  
 
In het huidige beleid is opgenomen dat er recht op een begeleiderspas is als degene aan wie CVV is 
toegekend vanwege een fysieke en/of psychische stoornis niet in staat is zelfstandig te reizen. De 
klant moet tijdens de hele rit op medische gronden noodzakelijkerwijs begeleid worden. Dus als de 
klant alleen hulp nodig heeft bij het in- en / of uitstappen, is dat geen noodzaak voor een begeleider. 
De noodzakelijke begeleider mag gratis meereizen. Dit uitgangspunt is ook opgenomen in het bestek 
CVV Holland Rijnland voor het vervoerssysteem per 1 januari 2011,  
 
Noordwijk wil per 1 januari 2011: 

 Voorstel 1: automatisch een indicatie voor het collectief vervoer, inclusief een begeleiderspas 
afgeven aan alle klanten met een indicatie voor hulp bij het huishouden. 

 Voorstel 2: Aan alle klanten in de leeftijd 70+ met een indicatie voor het collectief vervoer 
automatisch een begeleiderspas verstrekken. 

 
Nu de kosten voor rekening van de vervoerder komen is het niet alleen aan de ISD om hierover te 
besluiten. Bovendien moet ook de vervoerder zich er op kunnen inrichten. Immers als er meer 
begeleiders meegaan kunnen er minder mensen per keer worden vervoerd en zul je extra capaciteit 
nodig hebben. Tot slot wordt in het huidige bestek alleen gesproken over begeleiderspassen bij 
medische indicatie. Wij kunnen het nu voorgestelde niet als voorwaarde aan de vervoerder stellen 
omdat het bestek al is opgesteld en het bestek is gelijk voor alle gemeenten van Holland Rijnland. 
Uitzonderingen zullen dus in het lokale beleid geregeld moeten worden.  
Gelet op het feit dat de kosten van de begeleiders voor rekening van de vervoerder komen is 
aannemelijk dat de vervoerder in kwestie alleen de medisch (sociaal) geïndiceerde vergoedt. 
Begeleiderspassen die om andere redenen zullen worden verstrekt zullen dan voor rekening komen 
van de ISD Bollenstreek. De kosten van een begeleiderspas zijn gelijk aan die van een ritprijs. 
 
Deze uitbreiding, naast het eventueel niet of beperkt invoeren van een eigen bijdrage, past niet in de 
lijn met de gedachte achter het CVV Holland Rijnland. 
 
Kosten uitbreiding begeleiderspassen 
 
Aantal verstrekte begeleiderspassen (peildatum 13-09-2010) 
 
Gemeente Medisch Sociaal-medisch 
Hillegom 13 9 
Lisse 8 6 
Noordwijk 5 10 
Noordwijkerhout 18 16 
Teylingen 21 19 
 
 
Voorstel 1:  
automatisch een indicatie voor het collectief vervoer, inclusief een begeleiderspas afgeven aan alle 
klanten met een indicatie voor hulp bij het huishouden. 
 
Voorstel 2:  
Aan alle klanten in de leeftijd 70+ met een indicatie voor het collectief vervoer automatisch een 
begeleiderspas verstrekken 



 
Peildatum 16-09-2010 
Gemeente Toename aantal gebruikers 

CVV ten gevolge van voorstel  
1 

Toename aantal gebruikers 
CVV ten gevolge van voorstel 
2 

Hillegom 564                                (282x2) 286 
Lisse 794 174 
Noordwijk 560 451 
Noordwijkerhout 474 164 
Teylingen 958 301 
 
 
Gemeente Kosten voorstel 1  Kosten voorstel 2 
 Min.                            Max. Min.                            Max. 
Hillegom € 219.960                  € 325.932 € 111.540                   € 165.308 
Lisse € 309.660                  € 458.932    € 67.860                     € 100.572 
Noordwijk € 218.400                  € 323.680 € 175.890                   € 260.678 
Noordwijkerhout € 184.860                  € 273.972 € 63.960                     € 94.792 
Teylingen € 373.620                  € 553.724 € 117.390                   € 173.978    
 
NB: de kosten kunnen stijgen indien er meer, en dat is de verwachting, gebruik wordt gemaakt 
van het collectief vervoer. 
 
Advies 
Ik verzoek u te besluiten wel een eigen bijdrage te vragen voor de eerste zone. 
Mocht u anders besluiten dan verzoek ik u, voor een bepaalde duur, alleen een vergoeding voor de 
eerste zone te verstrekken aan die groep personen die geen scootmobiel hebben en een inkomen tot 
110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. 
 
Ik verzoek u te besluiten niet over te gaan tot uitbreiding van de begeleiderspassen gelet op het 
ontbreken van de noodzaak en de daarmee gepaard gaande kosten. 



Kosten berekening voorstellen Noordwijk (per jaar) 
 

1. indien aan iedereen met een Hbh indicatie een CVV + een begeleiderspas wordt verstrekt. 
 
Op jaar basis worden er ongeveer 178.216 zones gereisd. Per persoon komt dat neer op gemiddeld 100 
zones per jaar  
 
Eigen bijdrage per zone:  Wmo tarief 65-  € 0,50 &  Wmo tarief 65+ € 0,35 
 
Hillegom: 
282 x 100 x € 4,25 = € 119.850 min e.b* € 9.870 = € 109.980 x 2 (ivm begeleiderspas)  =€ 219.960,- 
282 x 100 x € 6,13 = € 172.866 min e.b* € 9.870 = € 162.996 x 2               = € 325.932,- 
 
Lisse: 
397 x 100 x € 4,25 = € 168.725 min e.b € 13.895 = € 154.830 x 2               = € 309.660,- 
397 x 100 x € 6,13 = €  243.361 min e.b € 13.895 = € 229.466 x 2    = € 458.932,- 
 
Noordwijk: 
280 x 100 x € 4,25 = € 119.00 min e.b € 9.800 = € 109.200 x 2     = € 218.400,- 
280 x 100 x € 6,13 = € 171.640 min e.b € 9.800 = € 161.840 x 2    = € 323.680,- 
 
Noordwijkerhout 
237 x 100 x € 4,25 = € 100.725 min e.b € 8.295 = € 92.430 x 2    = € 184.860,- 
237 x 100 x € 6,13 = € 145.281 min e.b € 8.295 = € 136.986 x 2    = € 273.972,- 
 
Teylingen 
479 x 100 x € 4,25 = € 203.575 min e.b € 16.765 = € 186.810 x 2    = € 373.620,- 
479 x 100 x € 6,13 = € 293.627 min e.b € 16.765 = € 276.862 x 2    = € 553.724,- 
 
*e.b = eigen bijdrage uitgaande van 65+ tarief kunnen de inkomsten mee vallen als blijkt dat er veel 65- 
gebruik maken de eigen bijdrage per zone is € 0,50 
 
 

2. indien aan iedere 70+ met een indicatie voor het CVV een begeleiderspas wordt verstrekt 
 
Hillegom 
286 x 100 x € 4,25 = € 121.550 min e.b € 10.010       = € 111.540,- 
286 x 100 x € 6,13 = € 175.318 min e.b € 10.010      = € 165.308,- 
 
Lisse 
174 x 100 x € 4,25 = € 73.950 min e.b. € 6.090      = € 67.860,- 
174 x 100 x € 6,13 = € 106.662 min e.b € 6.090      = € 100.572,- 
 
Noordwijk 
451 x 100 x € 4,25 = € 191.675 min e.b € 15.785      = € 175.890,- 
451 x 100 x € 6,13 = € 276.463 min e.b € 15.785      = € 260.678,- 
 
Noordwijkerhout 
164 x 100 x € 4,25 = € 69.700 min e.b € 5.740      = € 63.960,- 
164x 100x € 6,13 = € 100.532 min e.b € 5.740      = € 94.792,- 
 
Teylingen 
301 x 100 x € 4,25 = € 127.925 min e.b € 10.535      = € 117.390,- 
301 x 100 x € 6,13 = € 184.513 min e.b € 10.535      = € 173.978,- 
 
Deze bedragen kunnen hoger uitvallen indien, en dat is de verwachting, er meer gereisd gaat worden met 
het collectief vervoer. 
 
 
 


