
 

  

Standpunt van de gemeenten over de volgende punten 

 

Zijn de tarieven die in de benchmark zijn gebruikt, reële tarieven? 

De kernvraag is ‘wanneer is een tarief reëel?’. De genoemde voorbeelden in het advies van HHM 

zijn allemaal reële tarieven. Uitgegaan van de definitie van ‘reëel’ zoals aangegeven in de notitie 

over de vervoerstarieven. Ze zijn reëel omdat de tarieven transparant en herleidbaar tot stand 

gekomen zijn en omdat daarbij ook inbreng van aanbieders is verkregen.  

 

Staffels Wlz overnemen (Zuidoost-Brabant)? 

De gemeenten zien geen aanleiding om met staffels werken. Het uitgangspunt is om de 

dagbesteding zo dicht mogelijk te organiseren bij de woonplek van de inwoner. Het tarief moet 

voldoende zijn om de gemiddelde afstand naar de dagbesteding te bekostigen. Voor de ene rit dekt 

dit de kosten en voor de andere rit misschien niet.  

  

Tarieven dekken de kosten van aanbieders zonder eigen busjes niet 

De gemeenten volgen het onafhankelijke advies van HHM. Dit geeft aan dat het huidige tarief een 

reëel tarief is, passend bij de definitie van vervoer binnen de regio Noord-Limburg (zorgen dat de 

persoon van A naar B komt). Dit kan zowel met professionele als met vrijwillige chauffeurs, met 

eigen of gehuurde busjes, etc. Voor de ene rit dekt dit de kosten en voor de andere rit misschien 

niet. 

  

Maatwerk voor aanbieders die kunnen aantonen dat zij het vervoer niet voor het voorgestelde 

tarief kunnen uitvoeren? 

De gemeenten gaan uit van uniforme tarieven voor alle aanbieders. Het feit dat aanbieders niet 

uitkomen met de voorgestelde tarieven kan verschillende oorzaken hebben. Naast afstand kan o.a. 

contractvorming en uitvoering hiervan  de oorzaak zijn. Het is aan de aanbieders om creatieve 

oplossingen te zoeken om het vervoer te realiseren met de voorgestelde reële tarieven of als dit 

niet lukt het tekort te accepteren.   

 

Uitzonderingen voor bijzondere situaties? 

In principe worden er alleen uitzonderingen gemaakt als er in de afgegeven indicatie sprake is van 

een uitzonderlijke situatie die zoveel afwijkt van de standaard dat dit een compensatie 

rechtvaardigt. 

 


