
Aanvraag stichting Vrijwilligersvervoer voor minder mobielen
Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder mobielen is operatief in gemeente Hoogeveen 
en gemeente De Wolden. Bij beide gemeenten vraagt zij jaarlijks subsidie aan.  Inwoners 
van deze gemeenten kunnen een beroep doen op de diensten van st. Vrijwilligersvervoer 
wanneer zij zelf niet in staat zijn om te reizen, maar geen gebruik willen of kunnen 
maken van een Wmo-taxi of Valys. 

Voordeel voor de reiziger:
- De chauffeurs van de stichting werken volgens een kamer-tot-kamer principe;
- De reiziger hoeft niet binnen vier minuten in de auto te zitten. 
- Halfuur wachttijd tussen de ritten door of langer tegen een vergoeding (dus voor 

een retourrit kan je weer met dezelfde chauffeur mee).

Nadeel voor de reiziger:
- De eigen bijdrage voor de reiziger is hoger dan wanneer die gebruik kan maken 

van Wmo-vervoer;
- Minimaal twee dagen van tevoren moet de reiziger zich aanmelden voor een rit.

Wie reist er mee met St. Vrijwilligersvervoer:
- Gemeente Hoogeveen verwijst actief naar de stichting door als klanten geen 

duidelijke vervoersbehoefte hebben;
- Inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen maar ook niet in aanmerking komen 

voor een Wmo-beschikking, bijvoorbeeld omdat hun partner wel een rijbewijs 
heeft;

- Inwoners die gezien het bovengenoemde voordeel liever met het 
Vrijwilligersvervoer mee reizen dan met de Wmo-taxi.
 

Aantal reizigers:
In 2019 reed de stichting Vrijwilligersvervoer 2826 ritten voor inwoners uit de gemeente 
Hoogeveen en 1219 ritten voor De Wolden. De stichting had in 2019 meer dan 300 
individuele klanten geholpen, verdeeld over de inwoners van Hoogeveen en De Wolden.

Financiën stichting:
De stichting is voor structurele kosten afhankelijk van de subsidie van gemeente De 
Wolden en gemeente Hoogeveen. In 2019 hebben beide gemeenten € 5.000 subsidie 
beschikbaar gesteld, in 2020 € 6.000 en voor 2021 heeft De Wolden € 5.000 verleend en 
is de aanvraag voor Hoogeveen nog in behandeling. 
Hiermee dekt de stichting de onder andere de kosten voor de website, ritadministratie, 
apparatuur, waardering vrijwilligers, rijvaardigheidstesten en verzekering.

De reizigers betalen een eigen bijdrage rechtstreeks aan de chauffeurs om de onkosten 
voor de rit te dekken.

Kosten Wmo  gemeente Hoogeveen.
Gemeente Hoogeveen betaalt voor iedere reguliere Wmo-rit 1,49 per kilometer (prijspeil 
2021) en driemaal het reguliere kilometertarief als opstartkosten. Voor sommige 
indicaties geldt een extra belasting. Bijvoorbeeld: voor een reiziger in een rolstoel is de 
factor 1,3 wat betekent dat iedere reizigerskilometer 1,3 * 1,49 kost. Het instaptarief is 
zesmaal het reguliere kilometertarief. Zie onderstaande tabel voor een totaaloverzicht:



Stichting Vrijwilligersvervoer heeft een vervoersmogelijkheid voor mensen in een 
rolstoel, maar een schootmobiel mee nemen kan niet. In 2019 heeft de rolstoelbus in 
totaal 264 ritten gemaakt, dus daar zitten ook ritten bij voor gemeente De Wolden.

“Harde opbrengst” st. Vrijwilligersvervoer voor gemeente Hoogeveen
De stichting houdt niet bij of een klant een Wmo-pas heeft en ook kan de stichting niet 
bepalen of een klant in aanmerking zal komen voor een Wmo-pas. De stichting is actief 
voor twee gemeenten en daarom zijn sommige gegevens ook een optelsom van ritten in 
De Wolden en in Hoogeveen. Het is moeilijk om aan te geven wat de gemeentes 
besparen door stichting Vrijwilligersvervoer, omdat een rekenmodel moet uitgaan van 
bepaalde aannames: 

- Hoeveel aantal klanten hebben een Wmo-indicatie;
- Hoeveel klanten zouden komen voor een Wmo-pas, maar vragen deze nu niet aan 

omdat ze gebruik maken van het vrijwilligersvervoer;
- Er zijn voorbeelden van ritten die een klant wel maakt met het 

Vrijwilligersvervoer, maar niet met de Wmo-taxi, bijvoorbeeld een afscheidsdienst 
met meerdere locaties.

Hieronder twee vergelijkingen van de kosten met betrekking tot het Wmo-vervoer en de 
subsidieaanvraag van het Vrijwilligersvervoer:

1. Besparing volgens Stichting Vrijwilligersvervoer:

De Stichting Vrijwilligersvervoer gaat zelf uit van de volgende berekening: wanneer de 
stichting 2400 ritten (dat is 85 % van de ritten in 2019) maakt van 8 kilometer, dan 
kosten ditzelfde aantal ritten de gemeente 2400 x 4,47 + 5x 1, 49 = € 28.608,-. 
Aanzienlijk meer dan de gewenste subsidie van € 5.000.  Uitgangspunt hierbij is dat 85 
% van alle ritten die de stichting in 2019 heeft gereden voor de inwoners van de 
gemeente Hoogeveen zonder de stichting zal worden gereden door een Wmo-taxi.

2. Het kantelpunt:

Een veilige berekening is dan wellicht het kantelpunt: vanaf hoeveel ritten is de subsidie 
voor de stichting lonend ten opzichte van de Wmo-taxi. Een rit van 7 kilometer kost de 
gemeente via de Wmo € 12,61. Voor € 5.000 kan er via het Wmo vervoer net geen 400 
ritten gereden worden door de Wmo-taxi. Bij minimaal 400 ritten heeft de gemeente de 
gemaakte kosten via de Stichting er al uit. 

“Zachte opbrengst” voor de gemeente Hoogeveen

Naast de financiële winst, biedt de Vrijwilligersorganisatie nog een aantal ‘zachte 
opbrengsten’, dat wil zeggen opbrengsten die wat minder goed in cijfers zijn te 

factor: Opstarttarief kosten per kilomter
Reguliere reizigerskilometer 1 4,47€           1,49€                
Reizigerskilometer bij indicatie solo 1,2 4,47€           1,79€                
Reizigerskilometer bij indicatie kamer-kamer 1,2 8,94€           1,79€                
Reizigerskilometer van een rolstoel reiziger 1,3 8,94€           1,94€                
Reizigerskilometer van een scootmobiel reiziger 1,3 8,94€           1,94€                
Reizigerskilometer bij indicatie moet in een personenauto 1,1 4,47€           1,64€                
Reizigerskilometer bij indicatie moet in een personenauto en moet voorin 1,2 4,47€           1,79€                
Reizigerskilometer bij indicatie moet in een bus 1,1 4,47€           1,64€                



berekenen, maar wel mee moeten tellen in de overweging om de stichting wel of geen 
subsidie te verstrekken.

- In 2019 waren 56 vrijwilligers actief voor de stichting. Vrijwilligerswerk heeft een 
positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van vrijwilligers en op de 
sociale cohesie in een gemeenschap/buurt.

- Respijtzorg voor mantelzorgers die anders ingezet zouden worden om te 
chauffeuren. 

- Stichting Vrijwilligersvervoer biedt daarnaast ook diensten waarvoor de Wmo-taxi 
minder geschikt is. Bijvoorbeeld een ‘rondje toeren’.

 


