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regeling vrij reizen

Geachte dames, heren,

Per 1 oktober 201 8 loopt (de verlenging van) de huidige regeling ‘Vrij reizen voor minima’ af. Uit de
evaluatie’ , die eind 2017 is gehouden, blijkt dat veel betrokkenen van de regeling gebruik maken. In
het coalitieprogramma en de Zomemota 201 9 hebben wij onze inzet om de gratis 0v-arrangementen
voor mensen met lage inkomens voort te zetten verwoord.

Wij moeten constateren dat de gemeentelijke middelen in het algemeen en die in het sociaal domein in
het bijzonder onder druk staan. In april van dit jaar, bij de verlenging van de regeling, bleek dat de
kosten van voortzetting fors hoger uitkomen dan tijdens de eerste periode tussenjuli 201 5 en maart
201 8. De RET heefi becijferd dat de regeling intensiever is benut dan oorspronkelijk werd ingeschat
en heeft de kosten voor verlenging van de regeling hiermee in evenwicht gebracht. De kosten van het
continueren van de huidige regeling bedragen voor de gemeente € 1 .448.940 op jaarbasis. Deze prijs is
een vast gegeven, de RET past voor de hele regio dezelfde berekeningssystematielç toe en wil daar niet
voor één gemeente van afwijken. Deze kosten zijn een te grote financiële opgave.

Dit stelt ons voor een lastig dilemma. Aan de ene kant blijkt dat de regeling veelvuldig wordt benut.

op basis van die ervaring is voortzetting een wens van een groot aantal betrokkenen. De kosten om
door te gaan met de regeling zijn echter zoveel hoger gebleken dan die tijdens de eerste periode, dat
voortzetting geen vanzelfsprekendheid kan zijn. Dit zou immers ten koste gaan van andere
voorzieningen.
Daarom hebben wij de afgelopen maanden benut om te zoeken naar antwoorden op dit dilemma.
Ons doel daarbij is, dat alle Schiedammers over voldoende mobiliteit beschikken om mee te doen in
onze samenleving.

Wij hebben gekeken of een aanpassing van de regeling voor wat betrefi de doelgroep, het reisgebied
en/of de prjsstelling zou kunnen leiden tot het beperken van de kosten en daarmee tot een
aanvaardbaar alternatief. Daarnaast hebben wij per leeftij dsgroep in beeld gebracht wat de
vervoersbehoefie is en welke alternatieve mogelijkheden er al zijn om te voorzien in voldoende
mobiliteit.
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Aanpassen van de regeling
In eerste instantie hebben wij in intensief overleg met de RET bezien welke mogelijkheden
beschikbaar zijn om de kosten te verlagen door het aanpassen van de regeling.

Beperken van het gebied voor vrij reizen
De REl geefi aan dat dit technisch niet mogelijk is. Daarnaast verwacht de RET dat dit weinig effect
op het kostenniveau zou hebben.

Een kortingsregeling in plaats van vrij reizen
Een regeling met reizen met 50% korting voor minima is verkennend in beeld gebracht. De kosten
hiervan voor de gemeente zouden, uitgaande van eenzelfde rekensystematiek, circa een derde zijn van
de kosten van vrij reizen. De RET geeft aan dat het doorvoeren van een dergelijke regeling complex
is.

De doelgroep
De kosten om met name 65-plussers vrij reizen aan te bieden zijn relatief laag. De RET heeft becijferd
dat de kosten voor vrij reizen voor 65-plussers met een laag inkomen op jaarbasis € 100.000 bedragen.
Als de doelgroep opnieuw wordt bepaald, duurt het inregelen voor de nieuwe doelgroep bij de RET
normaal gesproken circa 3 maanden.

Alternatieven per doelgroep
Wij hebben per doelgroep de alternatieven voor vrij reizen onderzocht. Bekeken is welke bestaande
oplossingen kunnen voorzien in de mobiliteit van mensen met een laag inkomen en in de toekomst
wellicht kunnen worden uitgebreid. Als uitgangspunt is de achterliggende participatiedoelstelling
gehanteerd: voor participatie is een adequate mobiliteit nodig; dit betekent echter niet automatisch vrij
reizen met de RET. Tegelijk is verkend in hoeverre het vervoersaanbod waarvoor de gemeente
medeverantwoordeljk is, met name Regiotaxi en Argos Mobiel, een rol zou kunnen spelen in vrij
reizen.
We constateren dat alleen al vanwege de reizigersaantallen Regiotaxi en Argos Mobiel geen
volwaardig alternatief kunnen vormen voor vrij reizen met het openbaar vervoer. Veel van de vrije
reizen worden gemaakt met de metro en de tram. Regiotaxi en Argos Mobiel zijn kleinschalig
aanvullend vervoer, die qua benodigde vervoerscapaciteit hiervoor geen vergelijkbaar alternatief
kunnen bieden. Daarnaast zal met name vrij reizen met de Regiotaxi per rit aanmerkelijk duurder
uitvallen voor de gemeente dan het vrij reizen met de RET.

4 tot en met 18-jarigen
Belangrijk voor de 4- tot 18-jarigen is deelname aan onderwijs en activiteiten in de vrije tijd. Gebruik
van de fiets ligt daarbij voor de hand. Bovendien draagt dit bij aan meer bewegen en daarmee aan een
betere gezondheid. Voor dej eugd uit gezinnen met lage inkomens is er de regeling ‘ een fiets voor
iedereen’ waarbij jongeren een goede opgeknapte fiets krijgen.

Voor kinderen die speciaal onderwij s volgen, is er leerlingenvervoer.
Voor de 12- tot 1 8-jarigen geldt grotendeels hetzelfde. Jongeren die mbo, hbo ofuniversitair onderwijs
volgen krijgen een ov-kaart van DUO. Dit geldt niet voor vmbo-ers die gebruikmaken van een
regionaal aanbod van opleidingen. In de meeste gevallen zal echter een fiets hiervoor een (gezonde en
duurzame) oplossing zijn. Bij jeugd enjongeren wordt daarom als eerste ingezet op het bevorderen
van het fietsen.

19 tot en met 64-jarigen
Indien fysiek gezond is ook voor de leefiijdscategorie 19 tot 64 de fiets een goede en gezonde
mogelijkheid om zich te verplaatsen. Veel delen van de regio bevinden zich op fietsafstand. Op grond
van Rotterdamse cijfers wordt ingeschat dat circa een derde van de doelgroep geen fiets heeft. De
voorbereidingen om ook voor volwassenen een ‘fiets voor iedereen’-regeling op te zetten zijn
inmiddels gestart.
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Belangrijke doelstelling voor deze doelgroep is het kunnen (blijven) werken en/of het volgen van een
opleiding om zich financieel te kunnen redden. $troomopwaarts ondersteunt cliënten bij hun mobiliteit
als dit in het kader van hun re-integratie nodig is. Voor studenten is er — naast de fiets - al een vorm
van vrij reizen: de ov-kaart van DUO.

65-plussers
Ook voor veel 65-plussers is de fiets een adequaat alternatief. Voor een deel van de ouderen ligt echter
— als de fysieke mobiliteit afneemt - de fiets minder voor de hand. Regiotaxi of Argos Mobiel zijn dan
betere alternatieven om de dagelijkse activiteiten te blijven doen (boodschappen, vrjetijdsactiviteiten),
maar mogelijk is het tariefbezwaarljk. Argos Mobiel biedt mogelijk een kosteneffectieve oplossing.
Dit vraagt een nadere uitwerking op korte termijn. Per 1 februari 2019 loopt de huidige overeenkomst
met Argos over Argos Mobiel af.
In afwachting van deze uitwerking wordt de regeling vrij reizen (met de RET) tot 1 april 2019
verlengd voor 65-plussers met een inkomen tot maximaal 1 10% van de bij standsnorm. De kosten
hiervan bedragen circa € 45.000.

Aanvullend. individueel maatwerk
Bovenstaand is aangegeven dat voor alle doelgroepen de fiets een goed alternatief kan bieden voor de
regeling vrij reizen. Er zullen echter individuele gevallen en situaties zijn, waarbij de fiets geen reëel
alternatief is om mee te kunnen doen in de samenleving, terwijl openbaar vervoer hier wel behulpzaam
bij zou kunnen zijn. Dit sluit aan bij de mogelijkheden waarover $troomopwaarts al beschikt in het
kader van opleiding en werk.

Samenvatting en conclusies
Vanwege het hoge kostenniveau is continuering van de huidige regeling vrij reizen voor minima
financieel niet haalbaar. Voor alle doelgroepen is adequate mobiliteit realiseerbaar met fiets en
aanvullend individueel maatwerk voor het openbaar vervoer, met uitzondering van een deel van de 65-
plussers dat fysiek minder mobiel is. Voor mensen met lage inkomens, die nog niet beschikken over
een fiets, breiden we het regeling ‘ een fiets voor iedereen’ uit.
Het beleid voor 65-plussers met een laag inkomen, die fysiek minder mobiel zijn vraagt een nadere
uitwerking met Regiotaxi en Argos.

Op basis hiervan hebben wij besloten de huidige regeling vrij reizen voor minima te verlengen voor de
doelgroep 65-plussers met een inkomen tot maximaal 1 10% van de bijstandsnorm, tot 1 april 2019.
Wij streven ernaar de regeling voor deze doelgroep zonder onderbreking voort te zetten.
De deelnemers aan de huidige regeling vrij reizen voor minima worden met een brief geïnformeerd.

In aansluiting op het bovenstaande delen wij u mede te werken aan een doelgroepgericht lokaal
vervoersmodel, voor de periode vanaf april 201 9. Eind dit jaar zullen wij u hierover informeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van $chiedam,
de secretaris, de burgemeester,

drf4L±de €root,l.
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