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Onderwerp

Wmo begeleid vervoer.

Voorstel
1. Kennis te nemen van het advies van de werkgroep Wmo begeleid vervoer.
2. Op grond van financiële argumenten in te stemmen met het niet instromen van dit

vervoer per 1-1-2019 in de regiecentrale van Omnibuzz.

Inleiding

Bij de oprichting van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz is besloten om over de
instroom van andere vervoersstromen besluitvorming per gemeente te laten plaatsvinden.
Op verzoek van het algemeen bestuur van Omnibuzz is ter voorbereiding op deze
mogelijke instroom een provinciale werkgroep ingesteld om advies uit te brengen over het
instromen van het Wmo begeleid veryoer (Wmo-bg). Op dit moment organiseren de
zorgaanbieders van de dagbesteding dit vervoer. Het is voor de werkgroep, waar Weert
ook deel van uitmaakte, n¡et mogelijk gebleken om de daadwerkelijke kosten in beeld te
brengen. Noodgedwongen is daarom gerekend met een verwachte minimale en een
maximale reële kostprijs, gebaseerd op ervaringscijfers. Op basis van deze
kostprijsberekening is door een extern onderzoeksbureau een financiële doorrekening
uitgevoerd.

Beoogd effect/doel

Kennis te nemen van de strekking van het advies van de werkgroep om het Wmo-begeleid
vervoer per l januari 2019 niette laten instromen in de mobiliteitscentrale van Omnibuzz.

Argumenten

1.1. De werkgroep concludeert dat instroom van het Wmo begeleid vervoer in de
regiecentrale van Omnibuzz op dit moment niet wenselijk is.
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De werkgroep Wmo-bg heeft op basis van de doorrekening geconcludeert dat het
instromen van het Wmo-bg vervoer op dit moment financieel geen goede optie is. Bij de
oprichting van de Gemeenschappeiijke Regeiing is echter cie intentie uitgesproken om het
Wmo-bg vervoer te laten instromen in de mobiliteitscentrale Omnibuzz. De komende tijd
wordt dan ook nog verder gewerkt om rn kaart te brengen of de rnstroom op de lange
termijn wel haalbaar is. Over een mogelijke instroom vindt per individuele gemeente apart
besluitvorming plaats.

2.1. De daadwerkelijke kosten van het Wmo begeleid vervoer kunnen niet betrouwbaar in
beeld worden gebracht.

Doorrekening op basis van de huidige beschikbare gegevens zijnde een minimale en een
maximale variant leidt voor de regio Midden-Limburg tot een financieel nadeel.

Kanttckeningen en risico's
Omdat het Wmo-bg vervoer niet per 1 januari 2019 in de regiecentrale van Omnibuzz
instroomt is er nog geen sprake van bundeling van meerdere vervoersstromen en mogelijk
efficiency voordelen. Het Wmo-bg vervoer in Weert wordt vooralsnog op dezelfde voet
uitgevoerd als nu het geval is, namelijk door de huidige zorgaanbieders.
De gerneente WeeÉ doet momeRteel onderzsek naar de kesþrijzen van het vervser in

verband met de inkoop hiervan in 2019.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Doorrekening toont aan dat op basis van een minimale reële kostprijs slechts 7 van de 32
gemeenten die deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz er op
vooruit zullen gaan. Op regionaal niveau zalbij een minimumprijs het financiële nadeel
alleen de regio Midden-Limburg treffen. Bij een maximumprijs zullen alle regio's een
financieel nadeel onderuinden. Omdat het Wmo begeleid vervoer per 1 januari 2019 niet
instroomt, zullen de synergievoordelen van de regiecentrale van Omnibuzz nog niet
optimaal benut worden.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing

Com m unicatie/ participatie
De raad informeren via de Tils lijst. Bij de oprichting van de GR is aanvullend besloten om
over de instroom van iedere vervoersvorm apart besluitvorming per gemeente te laten
plaatsvinden. Om ook de gemeenteraden vroegtijdig bij dit proces te betrekken en te
informeren zijn alle colleges voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur
per brief geïnformeerd over het advies van de werkgroep Wmo-bg. Na behandeling in het
algemeen bestuur zal het definitieve onderzoeksrapport aan de deelnemende gemeenten
toegestuurd worden.

Overleg gevoerd met

Intern:
G. Poell, senior beleidsadviseur OCSW
P.Vos, beleidsadviseu r financiën

Extern:
n.v.t.

Bijlagen:

Brief van Omnibuzz aan het college van B&W.
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