
                                                                                     
 

 

 

 

 

Ontwikkeltafel ‘Tarief vervoer naar dagbesteding’ 
Voorstel ten behoeve van de virtuele ontwikkeltafel 

 

 

Voorstel 

Besluiten om aan de gemeenten voor te stellen dat de huidige tarieven voor vervoer naar 

dagbesteding (respectievelijk €13,13 per dag voor gewoon vervoer en €21,-- per dag voor 

rolstoelvervoer) te handhaven en te beschouwen als reëel tarief in het kader van de AMvB ‘Reële 

Tarieven’.  

 

Achtergrond 

De AMvB ‘Reële Tarieven’ verplicht gemeenten om bij de maatschappelijke ondersteuning reële 

tarieven te hanteren. Het begrip reëel weerspiegelt de (goede) verhouding tussen de prijs voor de 

levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van diezelfde 

voorziening. Wanneer een tarief reëel is, is niet vastgesteld in de AMvB. Dat is en blijft een keuze 

van de gemeenten. Belangrijk is dat het tarief in een open en transparant proces samen met 

aanbieders tot stand komt en dat de tarieven in lijn met de AMvB jaarlijks worden geïndexeerd, 

zodat sprake blijft van reële tarieven. 

 

Advies Bureau HHM 

De gemeenten hebben bij Bureau HHM advies gevraagd (zie bijlage 1). Uit dit advies blijkt dat de 

tarieven voor vervoer naar dagbesteding niet goed op te bouwen zijn op basis van de 

kostprijselementen uit de AMvB. Daarom zijn we nu naar alternatieven gaan zoeken en heeft 

Bureau HHM gekozen voor de modelmatige benadering. Zij hebben hiervoor de tarieven van 

vervoer naar dagbesteding vanuit de Wlz gebruikt en vergelijking gezocht met de tarieven voor 

vervoer naar dagbesteding die elders in het land (vergelijkbare plattelandsregio’s) gebruikt 

worden. Bureau HHM adviseert op basis van het bovenstaande om de huidige tarieven te 

handhaven en deze te indexeren richting 2020. 

 

Uitkomst fysieke ontwikkeltafel 

Het voorstel is besproken in een fysieke ontwikkeltafel. Daaruit is naar voren gekomen dat de 

huidige tarieven niet voor alle aanbieders kostendekkend zijn. De reden hiervoor is de specifieke 

doelgroep die vervoerd wordt, de afstand die afgelegd wordt en de wijze van organiseren  

(aanbieders stellen de kennis niet in huis te hebben waardoor zij bijvoorbeeld Trafficon inhuren). 

Uit de fysieke ontwikkeltafel zijn een aantal vragen/opmerkingen gekomen die door de gemeenten 

zijn beantwoord (zie bijlage 2). De gemeenten hebben de deelnemende zorgaanbieders gevraagd 

of zij in kunnen stemmen met het voorstel zoals nu voorligt (rekening houdend met de reactie op 

de vragen/opmerkingen). Niet alle zorgaanbieders kunnen hiermee instemmen. Het voorstel wordt 

dus niet unaniem gedragen door de leden van de fysieke ontwikkeltafel. De gemeenten kiezen er 

echter voor om het voorstel zoals hierboven omschreven is te handhaven.  


