
 
 
 

      
 
 

           
 
 

 
 
 
 
 

AMENDEMENT 
 
Betreft: Vrij reizen OV voor AOW gerechtigden met een  

 inkomen tot 120% van de bijstandsnorm 
 
 

De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen in openbare vergadering bijeen op 5 juli 
2018; 

 
Gelezen het raadsvoorstel R.nr.25.1 van 5 juni 2018 tot vaststelling Vrij reizen OV voor AOW 
gerechtigden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en de hierbij horende notitie 
Uitvoeringsopties Vrij Reizen OV voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm; 

 
De gemeenteraad, gehoord de beraadslagingen, 

 
 

Overwegende dat: 
 

• De in het raadsvoorstel R.nr.25.1 en in de bijbehorende notitie Uitvoeringsopties 
opgenomen tegenargumentatie noch aansluit bij de aanleiding voor het amendement, nl. 
de uitkomsten van de door het kenniscentrum MVS uitgevoerde enquête, d.d. juli 2017, 
noch aansluit bij de beraadslagingen tijdens de begrotingsbehandeling 8 en 9 november 
2017; 

• In het raadsvoorstel een aanvangsdatum voor deze pilot ontbreekt en de 
aanvangsdatum in de notitie Uitvoeringsopties Vrij Reizen AOW-gerechtigden inkomen 
tot 120% bijstandsnorm achterhaald is; 

• Dat de notitie Uitvoeringsopties slechts één uitvoerbare optie bevat; 



 
 

 
 
 
 
Spreekt als zijn mening uit: 

 

• Dat aan de argumentatie voor dit advies, de volgende overwegingen uit het bij de 
begrotingsbehandeling november 2017 aangenomen amendement toe te gevoegd 
moeten worden: 

• dat het inkomen van deze doelgroep het komende jaar slechts heel beperkt zal stijgen; 

• dat deze doelgroep ook geconfronteerd wordt met de stijgende kosten van het 
levensonderhoud door de stijging van het lage btw-tarief; 

• dat de kosten van het OV in 2018 ook zullen stijgen; 

• dat het OV juist voor deze doelgroep belangrijk is om eenzaamheid te voorkomen; 

• dat de eenzaamheid in Vlaardingen boven het landelijk niveau ligt (GGD Jaarrekening, 
2016) 

• dat met name voor deze doelgroep volop meedoen aan de samenleving zo belangrijk 
is; 

• dat het uitvoeren van een pilot waarbij gedurende een jaar Vrij reizen OV voor 
bovengenoemde doelgroep ter beschikking wordt gesteld past in ambitie 17 – 
Participatie (blz 38, Meerjarenbegroting 2018 – 2020)) 

• In de argumentatie voor dit advies te verwijzen naar de uitkomsten van de door het 
kenniscentrum MVS uitgevoerde enquête, d.d. juli 2017; 

• Aan de argumentatie tegen dit advies toe te voegen dat verwezen wordt naar de 
evaluatie van 5 juli 2011 over de pilot Vrij Reizen AOW-gerechtigden inkomen tot 120% 
bijstandsnorm in 2010; 

• Aan beoogd resultaat toe te voegen, het betreffende amendement per 1 december 2018 
uit te kunnen voeren. 
 

 
Besluit het voorgestelde besluit R.nr.25.1: 
 
“Gelezen het raadsvoorstel R.nr.25.1 van 5 juni 2018 tot vaststelling Vrij reizen OV voor 
AOW gerechtigden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm” conform te wijzigen. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 

 
Algemeen Ouderen Verbond  D. de Jong 
SP K. Vink 
VV2000/Leefbaar Vlaardingen I.M. Somers-Gardenier 
Stadsbelangen Vlaardingen  P. Leeman 
PvdA S. Solleveld 
ONS Vlaardingen R. Boers 
GroenLinks L. van Kalken 

 
 

 
 
 
 
 


