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Onderwerp
Vrijwilligersvervoer voor Minder Mobielen

Wij willen
Kwalitatief Vrijwilligersvervoer ondersteunen ten behoeve van de doelgroep die hiervan 
gebruikt maakt in plaats van vervoer op indicatie (Wmo-vervoer).

Wij besluiten
1. De bezuiniging op de Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder mobielen terug te 

draaien. 

Want
1.1 De activiteiten van Stichting Vrijwilligersvervoer leveren de gemeente Hoogeveen 

een besparing op.  
Beweren dat iets een besparing oplevert is vaak lastig te onderbouwen. Daarom 
ter vergelijking:

Een rit van 7 kilometer kost de gemeente via de Wmo € 12,61. 
In 2019 heeft Stichting Vrijwilligersvervoer 2826 ritten gereden voor € 6.000 
subsidie. De kostprijs per rit was ongeveer € 2,15.

Zie voor een verdere onderbouwing ook bijlage 1.

1.2 Gemeente Hoogeveen verwijst actief naar de stichting.
Consulenten hebben de opdracht om naar de stichting te verwijzen als de 
vervoersbehoefte van een inwoner niet voldoende duidelijk is of te gering om 
hiervoor een vervoerspas te beschikken. Ook wordt doorverwezen naar het 
Vrijwilligersvervoer als iemand net niet voldoet aan de voorwaarden. 

1.3 De Stichting verwacht dit jaar € 5.000 subsidie nodig te hebben per gemeente.
Eerdere jaren heeft de Stichting € 6.000 subsidie aangevraagd en toegekend 
gekregen. Dit jaar verwachten ze € 5.000 per gemeente nodig te hebben voor de 
uitvoering van hun activiteiten. Dit bedrag is lager vanwege een overschot 
veroorzaakt door de pandemie.

Maar
N.v.t.

Achtergrond
Stichting Vrijwilligersvervoer is al enkele jaren actief in gemeente Hoogeveen en 
gemeente De Wolden. In het verleden hebben beide gemeenten de Stichting subsidie 
verleend. 

Gemeenteraad Hoogeveen
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Tijdens de afgelopen begrotingsbehandelingen zijn er verschillende subsidiebudgetten 
geschrapt, waaronder het budget voor het Vrijwilligersvervoer. De stichting heeft 
kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad en het college wat hun werkzaamheden zijn. 
Op basis daarvan is de aanvraag van de stichting opnieuw beoordeeld

De financiële gevolgen zijn 
De kosten voor 2021 worden meegenomen bij de integrale afweging in de Gemrap. 
Voor de jaren daarna wordt dit integraal afgewogen bij de begroting.

In de begroting 2021-2024 is een begrootbedrag van € 618.672 opgenomen voor Wmo 
vervoer (kostenplaats 4067100200/43416102). In verband met de 
continueringsafspraken is de verwachting dat de kosten voor het Wmo-vervoer dit jaar 
maximaal 95 % is van de kosten ten opzichte van 2019. 

Alternatieven
N.v.t.

Bijlagen
1. Beoordeling aanvraag St. Vrijwilligersvervoer

Uitgebreide toelichting op de aanvraag van de Stichting voor de behandeling in de 
Trojka van 19-01.

2. Brieven stichting Vrijwilligersvervoer aan raad

3. Jaarverslag 2019 Stichting Vrijwilligersvervoer 

Hoogeveen, 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,
gemeentesecretaris, de burgemeester,
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