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Vlissingen 01-08-2020 
  
  
College Burgemeester en Wethouders Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 
  
Ons kenmerk: 20-S5 
  
Onderwerp: gevraagd advies tariefsverhoging van de eigen bijdrage voor 
het Wmo collectief vervoer. 
  
  
  
Geacht College, 
  
U heeft ons gevraagd een advies te geven over de tariefsverhoging van de 
eigen bijdrage voor het Wmo Collectief Vervoer en de optie om daarnaast 
ook een extra tariefsverhoging in te voeren wanneer gebruikers meer dan 
2000 kilometer per jaar reizen. 
Wij kunnen ons vinden in de beargumenteerde onderbouwing van de 
gemeente Vlissingen omtrent de eerstgenoemde tariefsverhoging.  
Deze komt neer op een zelfde niveau als in de Oosterschelderegio en 
voorgesteld in Middelburg. We adviseren echter geen begrenzing maar ook 
geen verhoogd tarief voor kilometers meer dan 2000. In uw begeleidende 
brief wordt beargumenteerd waarom begrenzing geen goede maatregel is 
maar wordt t.a.v. een verhoogd tarief gemeld: In Middelburg stelt men op 



basis van het advies van hun adviesraad een verhoogd tarief voor na de 
2000 km. Dit is feitelijk onjuist en wij citeren uit het Middelburgse advies: 
Indien geen begrenzing wordt ingesteld zijn wij van mening dat de 
kilometerprijs boven de 2000 km niet omhoog mag. Wij volgen graag dit 
Middelburgse advies. 
Verder zijn er voorafgaand aan dit advies een aantal vragen gesteld aan de 
contactambtenaar van de gemeente Vlissingen ter verheldering. 
  
Zo zijn er vragen gesteld over welke verordeningen het hier precies gaat en 
voor wie deze gelden. Dit is inmiddels nader toegelicht. 
  
Daarbij is ook navraag gedaan hoe er omgegaan wordt met specifieke 
doelgroepen, bv inwoners die om medische redenen gebruik moeten 
maken van het Wmo collectief vervoer.  
Geldt voor hen dan ook deze tariefsverhoging of valt hier een uitzondering 
te maken? 
Dank ook hier voor de nadere toelichting. We gaan ervan uit dat de 
klantondersteuner van de lokale toegang de inwoner informeert over de 
eventuele mogelijkheden. 
  
  
Hoogachtend en vriendelijke groet, 
  
(Interim) Voorzitter             Secretaris 
  
Mw. M. Nastaly.                  Dhr. R.H.J. Daeter 
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