Ons nummer: CONCEPT

*CONCEPT*

Casenr: ___________

Gemeente Súdwest-Fryslân
Vergadering van het college van burgemeester en wethouders
Bespreekpunt vergadering college
O.0000002
E meerdere besluiten, namelijk:
Ter
circulatie
één conceptbesluit,
namelijk: Met ingang van
Behandeld
door
1 juli 2013 kosten
Behandelend
teamkwijtgeraakte taxipas bij
cliënt
in rekening brengen ad € 51,00 per pas;
Teammanager
Deze
kosten
met ingang van 1 januari 2014
Directeur
vastleggen
in
de legesverordening
Onderwerp
(tarieventabel);
Conceptbesluit
Actieve info naar de raad m.b.t. besluit, in
verband met toekomstige aanpassing
legesverordening.

25 juni 2013
nee
Boudien Janssen-Terbraak
Werk en Zorg
Douwe Zijlstra
Henri Meijering
Kosten kwijtgeraakte taxipas
Het college besluit:
a. Met ingang van 1 juli 2013 kosten
kwijtgeraakte taxipas bij cliënt in
rekening brengen ad € 51,00 per pas;
b. Deze kosten met ingang van 1 januari
2014 vastleggen in de legesverordening
(tarieventabel);
c. Actieve info naar de raad m.b.t. besluit,
in verband met toekomstige aanpassing
legesverordening.

Inhoud

Het komt voor dat een Wmo-cliënt de aan
hem verstrekte taxipas kwijtraakt. Aan de
verstrekking van de taxipas zijn kosten
verbonden. Bij de eerste verstrekking zijn de
kosten voor de rekening van de gemeente.
Bij het kwijtraken van de pas dienen de
kosten in rekening gebracht worden bij de
Wmo-cliënt.

Overleg met:
Team
Team
Team
Team
Team
Team
Portefeuillehouder
Ondernemingsraad
Advies besproken in
BO
Advies besproken in
DT
Externen

Juridische en
Veiligheidszaken
Zorg
Administratie WIZ

drs. S. Tolsma
nee
nee
nee
Overleg met de
gemeente De
Friese Meren i.o.,
Littenseradiel en
de Wmoadviesraad

Na besluit college
Openbaar
Persbericht
Commissie
Raad
Actieve info

openbaar
ja
geen
ja

Spoed

nee
Akkoord

Burgemeester drs. H.H.
Apotheker
Wethouder drs. M. Offinga
Wethouder drs. S. Tolsma
Wethouder L.P. Stoel
Wethouder mevr. G. Akkerman
Wethouder W. Sinnema
Gemeentesecretaris drs. J. Krul

Bespreken

Besluit college:
25 juni 2013
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Documen t.Bas e.W SObjectType = ws -ps _ob.objec t_type
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Documen t.Bas e.W SObject = ws -ps _ob.object_i d
Klant code = SO.00002778 ( = code gemeen te SW F) : SO .00002778

Inleiding:
Met ingang van 1 januari 2013 kennen de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel en De
Friese Meren i.o. (Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân) het collectief Wmo-vervoer.
Om gebruik te kunnen van dit Wmo-vervoer is aan onze taxi-cliënten een taxi-pas verstrekt.
Kosten per pas € 5,25 (inclusief BTW). Inmiddels komen er gemiddeld per week bij SúdwestFryslân een 6 tot 10 meldingen binnen van cliënten die de pas kwijt zijn (ook bij de Friese
Meren i.o. komen dergelijke meldingen binnen). Er is zelfs al een cliënt geweest die de pas
voor de 2e keer is kwijtgeraakt. Wanneer hier sprake van is, vraagt de Wmo-administratie bij
het bedrijf dat de passen verstrekt een vervangende pas aan. Dit betekent een
administratieve handeling en opnieuw kosten voor een pas. Uitgaande van een jaar en 10
meldingen per week kost dit alleen al voor de passen € 2.730,00. Het arbeidsloon is dan nog
niet meegeteld. Met andere woorden, een extra kostenpost voor de gemeente. Om dit te
voorkomen is het voorstel om de kosten van een vervangende pas in rekening te brengen bij
de Wmo-cliënt. Wellicht dat het in rekening brengen van kosten met zich meebrengt dat er
beter op de spullen wordt gepast.
Doel:
Het doel van dit collegevoorstel is om met ingang van 1 juli 2013 aan Wmo-taxi-cliënten die
hun pas zijn kwijtgeraakt een bedrag van € 51,00 (berekening, zie kopje financiën) in
rekening te brengen.
Argumenten:
De argumenten om de kosten in rekening te brengen zijn de volgende:
 Het is op dit moment erg makkelijk om een vervangende pas aan te vragen. Een
telefoontje/mailtje is voldoende. Door kosten in rekening te brengen zullen cliënten
wellicht beter op hun spullen passen.
 De kosten lopen in de papieren.
 Bij de begroting van het collectief vervoer is geen rekening gehouden met het
verstrekken van vervangende passen.
Een uitzondering voor het in rekening brengen van de kosten van de pas, is het feit dat de
pas is gestolen. Cliënt moet daarvoor dan wel aangifte hebben gedaan.
Alternatieven:
Het alternatief is om de kosten niet in rekening te brengen bij de Wmo-cliënt. De gemeente
draait dan zelf op voor de kosten.
Risico’s:
Er zijn geen risico’s verbonden aan het in rekening brengen van de kosten.
Wettelijke basis:
Door het opnemen van deze voorziening in de legesverordening is er een wettelijke basis
aanwezig.
Financiële aspecten/gevolgen:
Kosten per pas die in rekening gebracht zouden moeten worden bij de Wmo-cliënt:
Kosten pas (inclusief BTW): € 5,25
Inzet ambtenaar (kosten ambtenaar per uur: € 60,95):
10 minuten voor het aanvragen van een vervangende taxipas en vastleggen in dossier
10 minuten voor het aanmaken en versturen van de brief voor het terugbetalen van de
kosten
15 minuten voor het aanmaken van een debiteur
10 minuten voor het inboeken van de betaling (financiën en Wmo-administratie).
In totaal: 45 minuten 45/60 x € 60,95 = € 45,71

Totale kosten voor het verstrekken van een vervangende pas: € 5,25 + € 45,71 = € 50,96,
afgerond € 51,00.
Advies Wmo-adviesraad:
Wordt ingevuld nadat we advies hebben ontvangen van Wmo-adviesraad.
Communicatie:
Wie:
Wmo-cliënten,
Team Zorg,
Administratie
Wmo,
Financiën,
Juridische
Zaken, Wmoadviesraad

Wat:
Dat met ingang
van 1 juli 2013
de kosten van
een
kwijtgeraakte
pas in rekening
worden
gebracht bij de
cliënt.

Waarom:
Zodat de cliënt
weet wat hem
te wachten
staat wanneer
hij de taxipas
kwijtraakt.

Welke:
Persoonlijke
brief alle Wmotaxi-cliënten,
website,
aanpassing
folder taxi,
bekendmaking
besluit in huisaan-huis krant

Bijlage(n):
.
Ter inzage:
.
Vervolgproces:
Zijn er aanvullende besluiten nodig van het college? Nee
Er is geen raadsbesluit nodig.
Bou Jan 1
WZ
DSM
j
Bou Jan 1

Wanneer:
Z.s.m. na
collegebesluit 5
gemeenten.

