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1

Aanleiding

Het sociaal-recreatief wmo-vervoer wordt in 7 Achterhoekse gemeenten uitgevoerd onder
de naam ZOOV Op Maat. Eind 2016 resp. 2017 hebben de colleges van de ZOOVgemeenten het (kilometer-)tarief voor dit vervoer vastgesteld.
Jaarlijks kunnen de gemeenten de tarieven van ZOOV Op Maat voor wmo-reizigers
vaststellen. De wmo-raad/participatieraad/Sociale Raad geeft hierover een advies aan het
college. ZOOV Beheer doet hierover een voorstel door middel van deze notitie.

2

Uitgangspunten

De tarieven voor 2019 zijn gebaseerd op de uitgangspunten, waarop ook de huidige
tarieven zijn gebaseerd:
de jurisprudentie op grond van de wmo en de voorgangers daarvan:
o het tarief sluit aan bij het tarief voor openbaar vervoer;
o de omvang van het gebied, waarvoor de zorgplicht van de gemeente voor het
vervoer geldt, omvat, te rekenen vanaf de woning, een afstand van 15 tot 20
kilometer.
het huidige maximale reisbereik van 40 kilometer voor ritten die beginnen en/of
eindigen in één van de ZOOV-gemeenten.
voor ritten langer dan 20 kilometer heeft de gemeente op basis van jurisprudentie
geen zorgplicht. De gemeenten willen wel de mogelijkheid bieden voor langere
ritten (tot 40 kilometer) met ZOOV, maar dan tegen een kostendekkend tarief voor
de ritkilometers boven de 20 kilometer.
het streven van de gemeenten naar behoud van het regionaal geharmoniseerde
tarief.
Specifiek voor de tarieven 2019 gelden de volgende aanvullende uitgangspunten:
de verhoging van de BTW van 6% naar 9% per 1 januari 2019.
het huidige tarief (2018) voor wmo-reizigers in ZOOV Op Maat:

Opstaptarief
Kilometertarief
Kilometertarief
> 20km

Op werkdagen tussen
6.00 en 9.00 uur
€ 1,45
€ 0,23
€ 2,00

Op overige tijden
€ 0,89
€ 0,15
€ 2,00

ZOOV is het aanvullend vervoersysteem voor de Achterhoek. ZOOV Beheer is namens 7 Achterhoekse gemeenten
opdrachtgever voor ZOOV en organisatorisch onderdeel van gemeente Winterswijk. Gemeente Winterswijk is daarom
contractpartner en opdrachtgever voor de activiteiten van ZOOV. De bedrijven die de planning en het vervoer voor ZOOV
verzorgen zijn geselecteerd via een Europese aanbestedingsprocedure.
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3.1

Voorstel wmo-tarieven CVV
Voorstel

Opstaptarief
Kilometertarief
Kilometertarief
> 20km

3.2

Op werkdagen tussen 6.00 en
9.00 uur
2018
2019
€ 1,45
€ 1,55
€ 0,23
€ 0,26
€ 2,00

€ 2,05

Op overige tijden
2018
€ 0,89
€ 0,15

2019
€ 0,95
€ 0,17

€ 2,00

€ 2,05

Motivatie

Tariefvoorstel ZOOV Op Maat buiten de ochtendspits tot 20 kilometer:
Het voorgestelde (dal-)tarief komt overeen met het verwachte tarief voor de bus
per 1 januari 2019.
Het huidige tarief (2018) voor de (Arriva) bus in de Achterhoek is € 0,900
opstaptarief en € 0,163 per kilometer.
De provincie hanteert voor de indexatie de Landelijke Tarieven Index (LTI) voor het
stad- streekvervoer. De LTI bedraagt voor 2019 5,75%. Bij deze indexatie is rekening
gehouden met de verhoging van het BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019.
Het tarief voor de (Arriva) bus in de Achterhoek wordt dan € 0,95 opstaptarief en
€ 0,172 per kilometer.
Tariefvoorstel ZOOV Op Maat op werkdagen tussen 6.00 en 9.00 uur tot 20 kilometer:
Het voorgestelde spitstarief is bepaald door de huidige verhouding (2018) tussen
het spits- en daltarief ook toe te passen op het tarief in 2019.
Het opstaptarief wordt dan (€ 1,45/€ 0,89) * € 0,95 = € 1,55.
Het kilometertarief wordt dan (€ 0,23/€ 0,15) * € 0,17 = € 0,26.
Tariefvoorstel ZOOV Op Maat boven de 20 kilometer:
Het kilometertarief tussen de 20 en 40 km is per 1 januari 2018 verhoogd van
€ 1,50 naar € 2,00 per kilometer, zodat deze kosten beter aansluiten bij de
werkelijke vervoerkosten.
Gezien deze verhoging per 1 januari 2018 wordt per 1 januari 2019 alleen de BTWstijging doorberekend.

