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Ouderkerk aan de Amstel, 20 mei 2013
Aan het college van b&w
van de gemeente Ouder-Amstel
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Onderwerp: gevraagd advies stadspas Ouder-Amstel

Geacht college,
U heeft de Wmo/Wwb-adviesraad gevraagd een advies uit te brengen betreffende de
stadspas Ouder-Amstel d.d. 17 april 2013. In onze laatste vergadering heeft de adviesraad
het stuk van de gemeente besproken.
Voor alle drie keuzes is wel iets te zeggen en ook met een bepaalde aanpassing toe te
passen. Er vanuit gaande dat we een keuze moeten maken, hebben wij de volgende
opmerkingen.
Bij keuze 1 blijft alles bij het oude en zijn we erg afhankelijk van de grote stad. Ook zal maar
een beperkt aantal inwoners er echt gebruik van maken omdat zeker in de avonduren de
bereikbaarheid van de verschillende activiteiten in Amsterdam moeizaam zal zijn. Dit geldt
zeker voor de kern Ouderkerk aan de Amstel en in mindere mate voor Duivendrecht waar
het openbaar vervoer beter is geregeld.
Keuze 2. Bij een eigen stadspas zijn we afhankelijk van het aanbod van onze eigen
organisaties. Het zal lastig zijn om organisaties, verenigingen e.d. bereid te vinden om korting
te geven als blijkt dat inwoners uit Ouderkerk niet gemakkelijk gebruik kunnen maken van
kortingen in Duivendrecht en visa versa.
Keuze 3. Het succes van een keuzekaart is ook afhankelijk van de aanbieders. Wel zal hierbij
rekening moeten worden gehouden met de fraudegevoeligheid. Je weet natuurlijk nooit of
de ingeleverde bonnetjes wel door de bewuste aanvrager zijn gebruikt of geleend van
iemand anders. Ook is het niet duidelijk hoeveel keuzes er gemaakt kan worden. We zien
geen limiet genoemd in het voorstel.
Als we aan de hand van de eerdere opmerkingen een advies aan de gemeente willen
geven dan zal uitgaande van de aangeboden keuzes de voorkeur uitgaan naar keuze 3.
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Een andere mogelijkheid is een combinatie van 2 en 3 waarbij er zowel meerdere
kortingsopties zijn als ook kortingen van verschillende aanbieders. Bij dit laatste kunnen
natuurlijk alle partijen in de gemeente daar vanuit de gemeente nadrukkelijk bij betrokken
worden. Denk hierbij aan speciale aanbiedingen van onze winkeliers.
Graag vragen we nog even aandacht voor de ouderen van 65+ die niet meer vallen onder
de 110% regeling maar wel in een sociale huurwoning wonen met een maximaal inkomen
van € 33.000. De adviesraad stelt voor om ook deze groep mee te nemen in het verstrekken
van de te kiezen oplossing. Hierbij gaan we er vanuit dat al een groot deel van deze groep
behoort bij de reeds gekozen grens van 110%.
met vriendelijke groet,

A.M.J. Goudriaan
Secretaris Wmo/Wwb-adviesraad Ouder-Amstel

