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Duiven, 12 juli 2019 
 
Ons kenmerk: 092019/KS/HS/vf 
Uw kenmerk : 
Betreft           : Kortingsregeling tweede reiziger 
 
 
Geacht College, 
 
Als Raad voor Sociaal Domein Duiven vragen wij, mede namens de Regionale Adviesraad 
Doelgroepenvervoer (RAD), graag uw aandacht voor het volgende. 
 
Met ingang van 1 april 2019 is AVAN gestopt met de kortingsregeling voor de tweede reiziger, omdat 
de Provincie Gelderland de financiering beëindigd heeft. Daarvoor is gedeeltelijk de indicatie Sociaal 
begeleider in de plaats gekomen. Wij hebben begrepen dat de gemeente Duiven deze indicatie 
alleen verstrekt indien noodzakelijk. Tevens hebben alle pashouders die in het verleden regelmatig 
met z’n tweeën reisden over de wijziging van deze regeling bericht ontvangen. De Raad voor Sociaal 
Domein Duiven vraagt zich dan ook af of de provincie Gelderland de financiering eenzijdig kan 
stoppen. Zo ja, kan de gemeente Duiven de kortingsregeling dan niet overnemen? 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven en de RAD willen dat er meer publiciteit wordt gegeven aan de 
mogelijkheid voor het verkrijgen van deze indicatie voor de potentiële doelgroep. Daarom vragen wij 
u, om in samenwerking met het Loket WWZ, meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid een 
indicatie aan te vragen voor de sociaal begeleider onder de nieuwe verscherpte criteria. De sociaal 
begeleider kan alleen meereizen tegen het 50% WMO-tarief als er een indicatie is. Is de medereiziger 
niet de sociaal begeleider dan betaalt deze medereiziger het volle OV-tarief voor het reizen met 
AVAN. 
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Wij, als RvSDD, zullen op onze website aandacht besteden aan deze gewijzigde regeling. Verder 
vragen wij u om op de gemeentepagina van de DuivenPost uitleg te geven aan het verkrijgen van 
deze indicatie en de gevolgen voor de medereiziger als deze geen medisch begeleider is. Voor ons is 
dit belangrijk, omdat op de website van AVAN niet duidelijk wordt wat de rol van een sociaal 
begeleider is en welke gemeenten van deze indicatie gebruikmaken. De Raad voor Sociaal Domein 
Duiven is verbaasd over de reactie op 8 juli 2019 van ambtenaar Wytze Schouten en we vragen ons 
af of deze correct is en niet te voorbarig. 
 
E-mail W. Schouten: 
“Geachte mevrouw van Bladel, beste Patricia (en medelezers), 
  
Afgelopen week is de indicatie “sociaal begeleider” besproken in een breed overleg van de lokale 
toegang van Duiven en Westervoort. Daar is afgesproken dat er een voorstel komt om de criteria voor 
deze indicatie enigszins aan te scherpen. 
  
Dit heeft te maken met het feit dat er twee uitgangspunten zijn gekozen die niet altijd op elkaar 
aansluiten: 

• de indicatie wordt verstrekt aan cliënten voor wie begeleiding noodzakelijk is, maar die in 
sommige gevallen ook zonder begeleider kunnen reizen 

• de indicatie wordt verstrekt aan cliënten die voldoen aan één van de criteria voor fysieke / 
zintuiglijke beperking zoals gesteld voor de OV-begeleiderskaart 

  
Uw verzoek om duidelijk te communiceren over deze indicatie nemen we graag ter harte. Gezien het 
bovenstaande, zullen we dit oppakken zodra de criteria zijn aangepast. Een eerste interne afspraak 
over dit onderwerp staat gepland in augustus.   
  
De gemeente blijft terughoudend met toekenning van deze indicatie: het uitgangspunt blijft dat de 
gemeente niet meebetaalt aan het samen reizen op zichzelf.” 
 
Graag ontvangen wij uw reactie op dit verzoek. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 


