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1. Inleiding 

Elk jaar legt de Wmo-adviesraad verantwoording af over de wijze waarop zij aan haar opdracht 

heeft gewerkt. Dit is niet alleen haar wettelijke plicht, zij wil hiermee ook haar bijdrage aan betere -

voorzieningen in de stad aan Amsterdammers tonen. En voor de Wmo-adviesraad zelf is dit 

jaarverslag ook een terugblik waarmee zij voor zichzelf de balans opmaakt en wil gebruiken voor 

verbeteringen voor het volgende jaar. Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn de aanbevelingen 

van de Gemeente Amsterdam bij de verslagleggingen en de jaarrekeningen van 2019 en 2020 

meegenomen. 

De Wmo-adviesraad Amsterdam is als onafhankelijk adviesorgaan ingesteld door het College van 

B&W van Amsterdam. Zij adviseert het College - in het bijzonder de portefeuille houdende 

wethouder Zorg, gevraagd en ongevraagd bij de invulling van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning in de stad. Deze wet bepaalt dat elke gemeente de taak en verantwoordelijkheid 

heeft voorzieningen en regelingen te treffen om elke burger in staat te stellen volwaardig mee te 

doen aan het maatschappelijke en sociale leven, in het bijzonder mensen met een beperking.  

De leden van de Adviesraad zijn geïnteresseerde Amsterdamse vrijwilligers met eigen ervaring of 

(in)directe kennis van de Wmo-voorzieningen. Zij zijn op persoonlijke titel lid van de Adviesraad, 

dus zonder last of ruggespraak van een achterban. 
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2. Een bewogen jaar  

Het jaar 2021 was voor de Wmo-adviesraad een onrustig en louterend jaar. Daarvoor waren 

interne en externe oorzaken.  

Opnieuw werd de normale voortgang van de vergaderingen en werkzaamheden bemoeilijkt door 

de Corona maatregelen. Het gehele jaar konden geen fysieke vergaderingen plaatsvinden, de 

vergaderingen vonden via MS teams plaats. Enkele werkgroepen konden wel fysiek bij elkaar 

komen, met in achtneming van de Coronamaatregelen van het RIVM. 

Binnen de Adviesraad waren verschillen van opvatting over de werkwijze, de besluitvorming en de 

rolverdeling. Er was een visieverschil over de wijze waarop de raad geleid diende te worden. De 

zomerperiode werd een periode van interne discussie over de taakverdelingen, de werkwijze van 

de agendacommissie, de sollicitatiecommissie en het penningmeesterschap.  

Dit alles leidde tot mediation en een extern begeleide evaluatie. Met de uitkomst daarvan hebben 

enkele leden en de interim agendacommissie, onder leiding van een waarnemend voorzitter, een 

visiedocument over de werkwijze van de Wmo-adviesraad opgesteld.  

Het functioneren van de raad werd ook bemoeilijkt door ziekte van de inhoudelijk ondersteuner en 

de gemeentelijke contactambtenaar. Beiden werden tijdelijk vervangen. Tot slot was er een aantal 

vacatures in de Adviesraad die niet direct vervuld werden.  

Bovenstaande omstandigheden hebben invloed gehad op de uitvoering van de adviestaak. 

Uiteindelijk heeft het proces louterend gewerkt voor de raad. Enkele aanpassingen in de werkwijze 

zijn in 2021 ingevoerd en deze zullen het eerste kwartaal van 2022 hun voltooiing krijgen.  

Er is besloten dat per 1 januari 2022 de Raad haar organisatie onder leiding van een nieuwe 

voorzitter, agendacommissie en een andere werkverdeling weer in stabieler vaarwater zal 

brengen. Het vierde kwartaal stond in het teken van de overdracht van de tijdelijke voorzitter en 

penningmeester aan de leden van de toekomstige agendacommissie. 
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3. Beleid en advisering 

3.1  Bijeenkomsten 

De Wmo-adviesraad is maandelijks  2x keer bijeengeweest, behalve tijdens het zomerreces. Bij de 

meeste vergaderingen waren ambtenaren van de afdeling Zorg aanwezig om uitleg te geven over 

beleidsontwikkelingen, aanbestedingen en aanpassingen van beleid. De GGD heeft haar 

bevindingen als Toezichthouder toegelicht. Tweemaal vond overleg plaats met wethouder Simone 

Kukenheim van Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport. Eénmaal vond een gesprek plaats 

met wethouder Egbert de Vries van Verkeer en Vervoer, Water en luchtkwaliteit, n.a.v. een 

ongevraagd advies over het AOV m.b.t. de samenhang tussen toegankelijkheid van het OV en de 

inperkingen van het AOV.  

De Adviesraad wilde zich in 2021 met name richten op: 

- Het monitoren en de evaluatie van de Buurtteams  

- Samenwerking buurtteams en sociale basis, met extra aandacht voor mantelzorg 

- Eenzaamheid in Coronatijd 

- Nieuwe Kansregeling (in- en doorstroming in huisvesting kwetsbare groepen AOV) 

- Samenwerking met andere adviesraden en belangenorganisaties  

- Deskundigheidsbevordering 

- AOV 

- Hulp bij huishouden 

- Maatschappelijke Opvang 

 

3.2 Activiteitenplan 2021 

De verschillen van inzicht binnen de raad en de aanhoudende coronamaatregelen hebben ertoe 

geleid dat het activiteitenplan niet optimaal is uitgevoerd. Deelname aan fysieke 

themabijeenkomsten in de stad was een groot deel van het jaar niet mogelijk. Na het vertrek van 

enkele leden was de Adviesraad een deel van het jaar onderbezet.  

De raad heeft tijdens de overleggen met de gemeente mondeling gereageerd op de wijziging van 

de Verordening en de Nadere regels. In gesprekken met de beleidsadviseurs van de Afdeling Zorg 

zijn aandachtspunten en signalen benoemd, ten aanzien van de kwaliteitseisen van het Pgb, de 

aanbesteding van aanvullende ondersteuning en de ontwikkelingen bij de buurtteams. Ook aan de 

Toezichthouder zijn diverse aandachtspunten meegegeven, zowel inhoudelijk over de bevindingen 

als over de wijze van toezicht houden.  

Met de wethouder Zorg heeft de raad van gedachten gewisseld over de ontwikkeling van de 

buurtteams en de wachttijden voor hulp bij het huishouden. De raad heeft suggesties gedaan voor 

de inrichting van de cliëntenparticipatie in de buurtteams.  

Ook heeft een evaluatie van de onderlinge samenwerking tussen de raad en de gemeente 

plaatsgevonden, waarbij de manager van de afdeling Zorg Annemarie Stokman aanwezig was.  
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De Adviesraad heeft in 2021 de adviezen uitgebracht over: 

- het beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid; (gevraagd advies); 

- Toekomstvisie Sociaal vervoer; (gevraagd advies); 

- het AOV (ongevraagd advies). 

 
Zie bijlage 2. 

 

Alle leden hebben een portefeuille of aandachtsgebied. Eind 2021 zijn opnieuw trio’s 
samengesteld die zich op inhoudelijke thema’s richten: 

 

Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Aansluiting jeugd 18+ 

Buurtteams 

Sociale basis, Welzijn, Informele zorg, Mantelzorgondersteuning 

Inkoopbeleid, Aanbestedingen, PGB 

AOV, Hulpmiddelen, Woningaanpassingen 

Huiselijk geweld, Veilig Thuis, Verslavingszorg 

Dagbesteding, Hulp bij huishouden, Ambulante ondersteuning 

 

Daarnaast zijn de leden van de Adviesraad in stadsdeelduo’s ingedeeld, zodat deze duo’s 

doorlopend en interactief contact kunnen onderhouden met elk stadsdeel. Zowel van de duo’s als 

de trio’s wordt verwacht dat zij actief hun kennis en relaties zullen onderhouden en daarover 

regelmatig terugkoppeling geven aan de Adviesraad. 
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4. Investeren in een bekwame en divers samengestelde raad. 

4.1 Mutaties in de Adviesraad: 

 
Vertrokken: 
Casper Schmit  per 18-3-21 
Ineke van Gestel  per 17-6-21 
Irusia Zimmer   per 17-6-21 
Rogier Boogers  per 7-10-21 
  
Functiewijzigingen 
Jozef Badal   afgetreden als voorzitter per 17-6-21 
Machteld Koetsier  tijdelijk voorzitter 1-7-21 t/m 31-12-21 
Rogier Boogers  tijdelijk lid Agendacommissie 1-7-21 t/m 7-10-21 
  
 
 
Samenstelling Adviesraad per 31-12-2021 
Machteld Koetsier  (voorzitter t/m 31-12) 
Jennifer Brouwer  (penningmeester t/m 31-12) 
Aäron Wrighting 
Anja van Mil 
Erik Loijenga  
Johan Zoutberg 
Jozef Badal 
Rosy Codfried 
Khadija Amagir 
Nancy Veninga 
 

Aantal vacatures per 31-12-2021: 5 

 
 

4.2 Werving 

Ondanks de inzet voor de werving van nieuwe leden is het niet gelukt geschikte kandidaten te 

vinden om de openstaande vacatures te vervullen. Logischerwijs zal dit in 2022 de hoogste 

prioriteit krijgen met speciale aandacht voor de invulling van de functie van secretaris.  

Bij de opvulling van de vacatures wordt extra aandacht en gerichte wervingsmethodes gebruikt om 

de raad een afspiegeling van de Amsterdamse bevolking te laten zijn. We streven ook naar een 

geografische- en leeftijdsspreiding van de leden. Uiteraard wordt bij de werving en selectie ook 

rekening gehouden met een zo breed mogelijke ervaringsdeskundigheid met Wmo-voorzieningen. 

 

4.3 Bevordering deskundigheid en vaardigheden 

Scholing werd voor een deel aangeboden door Cliëntenbelang Amsterdam en daarnaast hebben 

we de landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein ingehuurd voor meerdaagse training en 

interne evaluatie voor de gehele raad. Tevens zijn er leden die zelfstandig nog enkele cursussen 

bij de Koepel hebben gevolgd.  
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In 2021 volgden de meeste leden de cursus Adviseren kan je leren van de Koepel adviesraden 

Sociaal domein.  

Besloten is dat er in 2022 extra aandacht komt voor een gestructureerde scholing om het 

functioneren en de ontwikkeling van de (leden van de) Adviesraad te versterken. Een continue 

deskundigheidsbevordering en ervaring in het -veld is onmisbaar voor een adequate advisering 

door alle leden van de Adviesraad. Naast inhoudelijke kennis over de gebieden waarover 

geadviseerd wordt, gaat het om vaardigheden zoals beleidsmatig denken, secretariële 

vaardigheden, vergadertechniek, inzicht in beleidsontwikkeling.  
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5. Ondersteuning van de Adviesraad 

5.1 Cliëntenbelang Amsterdam en de gemeente 

De vaste beleidsmedewerker vanuit Cliëntenbelang Amsterdam is vanwege langdurige ziekte niet 

in de gelegenheid geweest te ondersteunen. Een vervanger heeft tijdelijk waargenomen. De 

beleidsondersteuner begeleidt de raad bij het formuleren van standpunten, het analyseren van 

beleid en beleidsvoornemens, het opstellen van adviezen en ondersteunt bij de agendaplanning. 

De notulist verzorgt de verslaglegging en de digitale ondersteuning voor de MS-teams 

vergaderingen.  

De contactambtenaar van de gemeente functioneert als verbindingsambtenaar tussen de raad en 

de afdeling Zorg. Zij zorgt voor de planning van onderwerpen en het doorgeleiden van de 

communicatie. Vanwege ziekte is van de vaste accounthouder is er een vervangende 

ondersteuner geweest. Na de zomervakantie is de vaste ondersteunende ambtenaar 

teruggekeerd.  

 

5.2 Ondersteunende functies binnen de Raad 

Secretaris  

De secretarisfunctie wordt normaliter uitgevoerd door een lid van de adviesraad. Dat lukte dit jaar 

niet na het vertrek van de secretaris. De notulist van Cliëntenbelang Amsterdam heeft tijdelijk de 

werkzaamheden van de secretaris op zich genomen, naar volle tevredenheid.  

 

5.3     Website 

Binnen de Adviesraad zijn 2 leden verantwoordelijk voor de actualiteit en de kwaliteit van de 

content. Een werkgroep buigt zich over de verbetering van de website. Het moet eenvoudiger 

worden om de website doorlopend actueel en interactief te houden. Belangrijk is daarbij de 

gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid voor iedereen, in het bijzonder voor 

mensen met een auditieve of visuele beperking en Amsterdammers die de Nederlandse, 

geschreven, taal onvoldoende machtig zijn. 
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6. Samenwerking en externe contacten 

 

6.1 Externe contacten 

Er is overleg over gezamenlijke thema’s geweest met het platform Mantelzorg en het 

Jeugdplatform. De intentie is om waar nodig thema’s gezamenlijk op te pakken en te kijken of het 

wenselijk is om op onderdelen samen op te trekken in de advisering. Dit heeft in de praktijk nog 

niet plaatsgevonden.  

Met de Participatieraad is geen overleg geweest, vooral vanwege organisatorische en praktische 

beperkingen in de coronaperiode. 

In 2021 heeft de voorzitter van de Raad tweemaal deelgenomen aan een voorzittersoverleg met 

de voorzitters van de Landelijke Koepel.  

Ook is regelmatig overleg geweest met de landelijke Koepel voor ondersteuning bij het 

sollicitatieproces, het opstellen van een scholingsplan en een zelf-evaluatie. Het lidmaatschap van 

de koepel loont en de raad heeft het voornemen het lidmaatschap voort te zetten.  

Met ingang van 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij de gemeente Amsterdam. In 2021 hebben 

daarom verkennende gesprekken plaatsgevonden met de Adviesraad Sociaal domein van Weesp, 

die van beide kanten als positief zijn ervaren.  

 
 
Bijeenkomsten waaraan leden hebben deelgenomen:  

- Adviseren kun je leren” landelijke koepel adviesraden SD 

- College over ervaringsdeskundigen, landelijke koepel adviesraden SD 

- Webinar  Waar staat je gemeente? 

- Bijeenkomst “een stad zonder grenzen” over toegankelijkheid 

- Bijeenkomst mantelzorgers met Stadsdeelvoorzitter Oost 

- Webinar ANE over ervaringsdeskundigen in de Buurtteams. 

- Kennisgroep Cliëntenbelang “onbegrepen gedrag”. 

- Wijktafels Oost  

- Digitale bijeenkomsten van CBA 

- Bijeenkomsten Wijktafels West 

- Who’s right festival 

- Jonge Mantelzorgers  

 

Nieuwsbrieven waarop leden geabonneerd zijn: 

- Wegwijs in de Wmo, Gemeente Amsterdam  

- Gemeente Amsterdam (Stedelijk maar ook Stadsdeel)  

- Eigenwijks 

- VGN 

- Parool 

- De Koepel 
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- Stimulansz 

- Cliëntenbelang Amsterdam 

- Markant 

- Movisie 

- Buurtteams (voor professionals)  

- Seniorenorganisaties 

- ANE  

- Jeugdplatform Amsterdam 

- Stichting Kringwijs 

- Vlog Aparticipatie, van Troost en Sanders 

- Diverse sociale media/facebook groepen 

 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 17 februari 2022. 
 
 
Johan Zoutberg, voorzitter  



Wmo-adviesraad Amsterdam 

 
12 

 

 

BIJLAGEN 

1. Belangrijkste onderwerpen in 2021. 

2. Adviezen in 2021. 

3. Jaarrekening 2021, toelichting en balans. 



Bijlage 1

Belangrijkste onderwerpen in 2021

Januari  WMO Verordening 2015 per april 2021.
 Buurtteams: implementatie en inzet, cliëntenvertegenwoordiging.

Februari  Aanpassingen op de subsidieverordening Maatschappelijke opvang en
ondersteuning kwetsbare personen.

Maart  Nadere regels en Financieel Besluit voor de Wmo-verordening 2015.
 Situatie inkoop aanvullende Wmo-ondersteuning.
 Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid.

April  Toekomstvisie sociaal vervoer en AOV (met bijdrage wethouder Zorg)..
 Evaluatie met de gemeente over 2020-heden.

Mei  Buurtteams - organisatie cliëntenparticipatie.
 Proces van beleid/vaststellen stukken door college. O.a.momenten van

(gevraagd) advies – route gemeente ivm deadlines.

Juni  Interne evaluatie en mediation met externe begeleiding vanuit de 
Koepel Adviesraden Sociaal Domein.  

 Naar aanleiding hiervan: aftreden voorzitter, vice-voorzitter en 
secretaris (de laatste twee verlaten tevens de raad).

Juli  Intern tijdelijke oplossingen vinden voor praktische zaken met externe 
voorzitter.

 Resultaat: benoeming tijdelijke voorzitter, instelling interne 
structuurwerkgroep voor lange termijnvisie en werkgroep Werving en 
selectie.

Augustus Geen bijeenkomsten van de Adviesraad.

September  Activiteitenplan.
 Bespreking visiedocument structuurwerkgroep ‘Naar een verdere 

ontwikkeling van de Wmo Adviesraad Amsterdam’.
 Buurtteams – diverse onderwerpen.

Oktober  Inkoop Hbh en Aanvullende Individuele Ondersteuning .
 Proces voor inkoop MOBW en Dagbesteding.  
 Verordening 2022. 



 AOV.
 Verkiezing voorzitter en penningmeester per 1/1/2022. Aantreden 

tijdelijk secretaris vanuit Cliëntenbelang.

November  Verdere bespreking visiedocument.
 Wmo-toezicht door de GGD, o.a. kwaliteitskader PGB
 Buurtteams: opzet Cliëntervaringsonderzoek.
 Nadere Regels Maatschappelijke ondersteuning 2015, versie januari 

2022. 

December  Buurtteams: Cliëntervaringsonderzoek. 
 Voorbereiding bestuurlijk gesprek met de wethouder Zorg.
 Inkoop Aanvullende Wmo: Dagbesteding en MO/BW.



Bijlage 2. Adviezen 

 
1. Gevraagd advies Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid “Samen werken aan 

maatschappelijk herstel” 2021-2025.  
Datum:9 april 2021. Reactie gemeente: 6 mei 2021. 
 

2. Gevraagd advies op Toekomstvisie Sociaal vervoer “Reizen als ieder ander door 
Amsterdam"  Datum: 21 april 2021. Reactie gemeente: 26 mei 2021. 

 
3. Ongevraagd advies over het AOV 

Datum: 18 oktober 2021. Reactie gemeente: 11 januari 2022. 
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Aan: Het college van B&W van Amsterdam 

t.a.v. wethouder mevr. S. Kukenheim 

Stadhuis 

Postbus 202 

1000 AE Amsterdam 

 

Betreft: Advies Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid “Samen werken aan maatschappelijk herstel” 
2021-2025 

 

Amsterdam, 9 april 2021 

 

Geachte mevrouw Kukenheim, 

 

 

Hierbij het door de gemeente gevraagde advies Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid. 

 

*Introductie 

 

In de oplegger vraagt u de stedelijke WMO-Adviesraad Amsterdam om onze zienswijze te geven op de 
uitgezette ambitie, uitgangspunten en speerpunten van het document omtrent dakloosheid. 

 

De ambitie wordt in uw document verwoord in vier speerpunten: Speerpunt 1: Vroegsignalering en 
vroeginterventie, speerpunt 2: Vergroten aanbod van woonoplossingen, speerpunt 3: Tijdelijke opvang- 
en woonmogelijkheden en goede ondersteuning op maat en speerpunt 4: Duurzame uitstroom. De 
input op de speerpunten zal worden beschreven in hoofdstuk 1 van dit document. 

 

Er worden acht uitgangspunten genoemd in het document: 1: Wijkgericht en dichtbij. 2: Focus op 
tijdelijkheid en ‘housing first’. 3: Inzet op tijdelijke woonmogelijkheden. 4: Speciale aandacht voor 
economische daklozen, dakloze jongvolwassenen en gezinnen met kinderen. 5: Zelfregie als 
uitgangspunt. 6: Inzet van ervaringsdeskundigheid. 7: Integrale aanpak vanuit de directies Zorg, Wonen 
en Werk, Participatie en Inkomen. 8: Doorcentralisatie in samenwerking met de regio. De input op de 
uitgangspunten zullen worden beschreven in hoofdstuk 2 van dit document. 

 

In hoofdstuk 3 vindt u de conclusie. 
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*Hoofdstuk 1: De ambitie verwoord in de vier speerpunten. 

 

 Speerpunt 1: Vroegsignalering en vroeginterventie.  

Gelet op de beoogde werkwijze van de Buurtteams zullen deze teams een cruciale plek innemen in de 
aanpak van de vroegsignalering en van de vroeginterventie van dakloosheid. Immers door hoog in te 
zetten op ondersteuning en laagdrempeligheid van de Buurtteams kan dakloosheid worden voorkomen 
door in te zetten op alle leefgebieden. 

 

Speerpunt 2: Vergroten aanbod van woonoplossingen. 

Dit speerpunt vormt wat de stedelijke WMO-Adviesraad Amsterdam betreft de achilleshiel van dit 
beleidsprogramma. Wij realiseren ons dat woningaanbod een belangrijk aspect is tegen dakloosheid. 
Tegelijkertijd is de realiteit dat er een spanningsveld bestaat tussen vraag en aanbod van beschikbare 
woningen. De raad is voorstander van de creatieve woonoplossingen die u voorstelt in het document. 
De stedelijke WMO-Adviesraad Amsterdam adviseert u om in de lobby naar het Rijk toe dringend te 
pleiten voor gedeeltelijke dan wel volledige afschaffing van de verhuurdersheffing. Wooncorporaties 
zouden zo meer financiële ruimte krijgen voor het realiseren van meer bouwplannen. Ook het nieuwe 
systeem voor sociale huurwoningen met link naar de kostendelersnorm biedt volgens ons perspectief. 

 

Speerpunt 3: Tijdelijke opvang en goede ondersteuning op maat. 

Ook hier lijkt ons de inzet van de Buurtteams essentieel om het doel van dit speerpunt, namelijk 
maatschappelijk en economisch herstel, te kunnen bereiken. De leidraad moet zijn om via maatwerk van 
ondersteuning door hulpverleners zo spoedig mogelijk weer tot participatie in de maatschappij te 
komen. 

 

Speerpunt 4: Duurzame uitstroom. 

De stedelijke WMO-Adviesraad Amsterdam vindt dat het borgen van terugval een belangrijk onderdeel 
in het ondersteuningstraject moet blijven. De werkwijze van de “Tien Werkafspraken” zouden in het 
hulpverleningstraject van de Buurtteams geïntegreerd moeten worden. 

 

Wij begrijpen dat ondanks alle goede en creatieve oplossingen de dakloosheid nooit structureel opgelost 
zal worden. Het blijft een heet hangijzer wat betreft de politieke kant van het probleem. Wij vinden dat 
het Rijk het Plan van Aanpak Dakloosheid niet op de gemeentes hoort af te schuiven, maar ook 
financiële verantwoordelijkheid dient te nemen op dit gebied. De raad vreest dat door een strengere 
selectie bij de toegang tot de MO/BW keten sommige hulpvragers tussen wal en schip zullen komen te 
vallen. Wij constateren dat de beoogde ambitie veel haalbaar kan maken, maar dat zal voor een deel 
ook afhangen van de welwillendheid van het Rijk om (mede) financiële verantwoordelijkheid te nemen. 
Daarnaast stellen we vast dat de ambitie van dit plan staat of valt met het functioneren van de 
Buurtteams vanaf april 2021. De Buurtteams als groeimodel ziet de raad wel als een goede insteek. 
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*Hoofdstuk 2: De 8 uitgangspunten 

 

Er worden acht uitgangspunten genoemd in het document: 1: Wijkgericht en dichtbij. 2: Focus op 
tijdelijkheid en ‘housing first’. 3: Inzet op tijdelijke woonmogelijkheden. 4: Speciale aandacht voor 
economische daklozen, dakloze jongvolwassenen en gezinnen met kinderen. 5: Zelfregie als 
uitgangspunt. 6: Inzet van ervaringsdeskundigheid. 7: Integrale aanpak vanuit de directies Zorg, Wonen 
en Werk, Participatie en Inkomen. 8: Doorcentralisatie in samenwerking met de regio.  

 

 

Uitgangspunt 1: Wijkgericht en dichtbij. 

De stedelijke WMO-Adviesraad Amsterdam vraagt zich af in hoeverre er communicatie is geweest 
richting de genoemde doelgroepen in het Masterplan MOBW. Hierover is onvoldoende beschreven. 
Hoewel de uitrol van de Buurtteams in 2021 geleidelijk zal plaatsvinden is specifieke communicatie naar 
(economische) daklozen niet beschreven en/ of onvoldoende zichtbaar in de wijk. De raad is van mening 
dat het zinvol is een addendum aan het Masterplan MOBW op te nemen met daarin te beschrijven 
toekomstgerichte en digitale communicatiemiddelen. Deze communicatiemiddelen zijn zinvol als 
onderdeel van het monitoren van de uitvoering van het beleid. De raad uit haar zorg in hoeverre 
doelgroepen als verstandelijk gehandicapten, anderstaligen, de groep ongedocumenteerden en mensen 
die moeite hebben met het verwerken van schriftelijke informatie wel voldoende aandacht krijgen. 

 

 

Uitgangspunt 2: Focus op tijdelijkheid en ‘housing first’. 

Geen aanvullingen, omdat de beschreven doelgroep niet meer onder de WMO, maar onder de WLZ valt. 

 

 

Uitgangspunt 3: Inzet op tijdelijke woonmogelijheden. 

Voor de beschreven doelgroep is de huidige woningmarkt niet toereikend vanwege een groot tekort aan 
betaalbare woningen. Inzet van hotels zijn is gedurende de corona crisis beperkt. Sloop- en 
renovatiewoningen zijn er ook nauwelijks. Achterblijvend aanbod van sociale huurwoningen is voorlopig 
een feit vanwege het huidige beleid van de rijksoverheid. Door dit beleid worden woningcorporaties 
enerzijds gedwongen om sociale huurwoningen te verkopen en anderzijds worden de corporaties 
onderworpen aan een verhuurdersheffing. Beide maatregelen dienen te worden gestopt om zodoende 
het aanbod van sociale huurwoningen op peil te brengen en om de corporaties financiële ruimte te 
geven voor het bouwen van een gevarieerd aanbod van huurwoningen. Andere mogelijkheden zijn 
goede kwalitatieve containerwoningen, het inzetten van prefab woningen en het kijken naar de 
mogelijkheden van spreiding in de regio buiten Amsterdam, zoals ook genoemd in de nota. Als laatste 
adviseren wij een actieve acquisitie van andere leegstaande gebouwen voor tijdelijke huisvesting. 
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Uitgangspunt 4: Speciale aandacht voor economische daklozen, dakloze jongvolwassenen en gezinnen 
met kinderen. 

De urgentie om deze groepen te helpen wordt onderkend, maar onvoldoende uitgewerkt in dit 
Masterplan. Er is in de afgelopen jaren sprake van een toenemende internationale toestroom vanuit de 
EU en van veel jonge moeders tot 23 jaar. Amsterdam doet veel om deze groepen op te vangen. Maar 
het probleem zou niet alleen binnen de G4, maar ook op rijksniveau aangepakt moeten worden.  Dat 
laatste is helaas onvoldoende tot uiting gekomen in bijvoorbeeld de recente verkiezingsprogramma’s. 
Daarom adviseert de raad de gemeente dringend om speerpunten te formuleren vanuit de lobby op een 
sterke gezamenlijke aanpak van de G4. Want anders is de aanpak te lokaal en de financiële draagkracht 
van Amsterdam staat al behoorlijk onder druk. Wij vrezen dat bij een te lokale aanpak de genoemde 
ambities en beoogde resultaten sterk onder druk komen te staan. 

 

 

Uitgangspunt 5: Zelfregie als uitgangspunt. 

Wat betreft dit punt wil de raad graag benadrukken dat alle mensen zich welkom voelen en ook dat hun 
tijdelijke huisvesting bijna net als thuis voelt. 

 

 

Uitgangspunt 6: Inzet van ervaringsdeskundigheid. 

Dit bevordert de herkenbaarheid van de problemen en het inrichten van het ondersteuningsaanbod ten 
behoeve van de doelgroep. De raad ziet dit als een positieve impuls en hoopt dat daar ook geld voor 
wordt vrijgemaakt voor een passend beloningssysteem (zowel betaald werk als een goed 
vrijwilligersbeleid). 

 

 

Uitgangspunt 7: Integrale aanpak vanuit directies Zorg, Wonen en Werk en Participatie en Inkomen. 

Een integrale aanpak, zoals beschreven, sluiten wij ons bij aan. Een betere samenwerking (ook digitaal) 
is van groot belang. Maar het is ook noodzakelijk dat Amsterdam hierin samenwerkt met de 
regiogemeentes en de G4. De aanpak van dakloosheid zou op landelijk niveau ook een hogere prioriteit 
moeten krijgen met als doel versneld bouwen voor alle inkomensgroepen en daklozen maar ook de 
groep ‘ongedocumenteerden’. Door de integrale aanpak wordt samenwerking en hopelijk ook de 
communicatie en vroegsignalering voor genoemde groepen verbeterd. Dit vereist ook een verbeterde 
ict infra voor de genoemde diensten met aandacht voor de privacy van de doelgroepen. 

 

 

Uitgangspunt 8: Doorcentralisatie in samenwerking met de regio. 

Geen toevoeging, want wij onderschrijven de genoemde zaken. 
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*Hoofdstuk 3: Conclusie. 

 

Het doet de stedelijke WMO-Adviesraad Amsterdam deugd dat er in dit Masterplan doordachte 
ideeën worden beschreven en dat er samenwerking met andere regiogemeentes, 
hulpverleningsinstanties en diensten worden genoemd waar nodig. Verder onderschrijven wij dat de 
Buurteams een grotere rol toebedeeld krijgen, waardoor er hopelijk een fijnmazige en toegankelijke 
hulpverlening mogelijk wordt. 

Echter de beoogde doelstellingen en de te behalen resultaten kunnen alleen worden 
gerealiseerd in geval van een fatsoenlijke financiering (door de overheid), politieke wil en met draagvlak 
vanuit de burger en vanuit de buurt en de wijken. 

Taboe doorbreken door middel van adequate communicatie is daarom een must. Dakloosheid 
moet net zoals andere taboes (bijvoorbeeld armoede) worden doorbroken. Hierin speelt een goede 
communicatie een grote rol. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de WMO-Adviesraad Amsterdam, 

 

 

Dhr. J.L. Badal (voorzitter) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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 Datum 6 mei 2021 
 Behandeld door Vera Folkersma, v.folkersma@amsterdam.nl 
 Bijlage nvt 
   
 Onderwerp Advies van 9 april 2021 op het concept beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid 2021-

2025 ‘Een nieuwe start’ – samen op weg naar perspectief 

 

   

 Geachte heer Badal 
 

Op 9 april 2021 heb ik van u het advies ontvangen op het concept beleidsprogramma Aanpak 

Dakloosheid 2021-2025 ‘Een nieuwe start – samen op weg naar perspectief’. Allereerst, hartelijk 

dank hiervoor; uw advies draagt bij om het beleidsprogramma aan te scherpen. In uw advies 

reageert u op de speerpunten en de uitgangspunten van het beleidsprogramma. Per speerpunt en 

uitgangspunt reageer ik met deze brief op uw advies.  

 

Speerpunt 1: Vroegsignalering en vroeginterventie 

Wat betreft speerpunt één ben ik het met u eens dat de Buurtteams een cruciale rol innemen bij   

vroegsignalering en vroeginterventie in het geval van dreigende dakloosheid. Bij een buurtteam 

kan elke Amsterdammer terecht met vragen en ondersteuning op gebied van wonen, welzijn, 

inkomen, schulden en veiligheid.  

 

Speerpunt 2: Vergroten aanbod van woonoplossingen 

Ten aanzien van dit speerpunt adviseert u mij om een sterke lobby richting het Rijk te voeren over 

de verhuurderheffing. Hier hebben we inderdaad een lobby op. De gemeente heeft in het voorjaar 

van 2020 samen met de partners van de Samenwerkingsafspraken (afspraken tussen gemeente, 

woningcorporaties en huurdersorganisaties) een brief gestuurd aan het Rijk met de oproep de 

verhuurderheffing af te schaffen met het oog op de investeringscapaciteit van woningcorporaties. 

Het afschaffen van de verhuurderheffing zou de belangrijkste oplossingsrichting zijn om de 

investeringscapaciteit van corporaties te vergroten en de noodzaak tot verkoop van woningen te 

verkleinen. Met de vorming van een nieuwe regering staat de verhuurderheffing komende periode 

zeker op de agenda.  

 

Speerpunt 3: Goede ondersteuning op maat 

U geeft in uw advies bij speerpunt drie aan dat de Buurtteams ook essentieel zijn voor het 

bewerkstelligen van maatschappelijk en economisch herstel. Ik vind het goed om te lezen dat u 
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het belang van de Buurtteams onderschrijft. Op 1 april jl. zijn de Buurtteams gestart en via 

Amsterdam Extra hebben zij goede afspraken gemaakt met zorgaanbieders waardoor 

ondersteuning flexibel op- of afgeschaald kan worden.  

 

Speerpunt 4: Duurzaam maatschappelijk herstel 

Bij het vierde speerpunt adviseert u mij om de 10 werkafspraken te integreren in de werkwijze van 

de Buurtteams. De 10 werkafspraken zijn afspraken tussen woningcorporaties, zorg aanbieders en 

de gemeente over de omslagroute binnen Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Bij de 

herziening van de 10 werkafspraken is de aansluiting gezocht met de Buurtteams; de Buurtteams 

worden dus waar nodig betrokken. Wat betreft woonvragen hanteren de Buurtteams het 

stappenplan Wonen waarin economisch daklozen worden gewezen op het (al dan niet beperkte) 

aanbod van tijdelijke woningen. Niet-zelfredzame daklozen worden aangemeld voor traject 

binnen de Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen. 

 

U vreest dat er door de strengere selectie bij de toegang tot de Maatschappelijke 

Opvang/Beschermd Wonen hulpvragers tussen wal en schip vallen. De gemeente gaat 

aankomende jaren inderdaad strenger selecteren en wordt beter gekeken welke ondersteuning 

passend is bij de cliënt. Hierbij wordt gekeken of een cliënt bij een Buurtteam ondersteuning kan 

krijgen of bij een gemeente elders. Daar waar we deze overdracht eerder niet altijd goed afronden, 

zorgen we er aankomende jaren voor dat men landt bij de juiste ondersteuning. Buurtteams 

spelen dus ook hier een belangrijke rol.  

 

Uitgangspunt 1: Wijkgericht en dichtbij 

Onder het eerste uitgangspunt vraagt u zich af of er communicatie is geweest met de doelgroep 

van het beleidsprogramma. Bij het ontwikkelen van het beleidsprogramma zijn 

cliëntvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen regelmatig betrokken geweest. De 

cliëntvertegenwoordiging hebben input en feedback gegeven. In bijlage 1 van het 

beleidsprogramma wordt toegelicht hoe het beleidsprogramma tot stand is gekomen.  

 

Wat betreft toekomstbestendige en digitale communicatiemiddelen worden er vanuit de 

Buurtteams een mix van online en offline communicatiemiddelen ingezet. Wat betreft 

onlinecommunicatie wordt bijvoorbeeld social media al ingezet en zijn de Buurtteams bezig met 

het ontwikkelen van een chatfunctie. Ook wordt informatie laagdrempelig toegankelijk gemaakt 

door de inzet van filmpjes. Tot slot is belangrijkste informatie op dit moment, naast Nederlands, 

ook beschikbaar in het Engels en wordt daar waar nodig informatie beschikbaar gesteld in andere 

talen.  

 

Tot slot moet opgemerkt worden dat de Buurtteams, zoals u weet, een groeimodel hebben en zich 

nog verder moeten ontwikkelen. Dit geldt ook wat betreft communicatie richting de wijken. 

Communicatie richting de wijken wordt gefaseerd opgebouwd en ligt bij de Buurtteams zelf. Een 

buurtteam kan zelf het beste inschatten welke communicatie nodig is binnen een specifieke wijk 

en voor bijvoorbeeld een specifieke doelgroep. Daar waar nodig worden er stadsbreed afspraken 

gemaakt. 

 

Uitgangspunt 2: focus op tijdelijkheid en ‘housing first’ 
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Op dit punt heeft u geen advies gegeven. 

 

Uitgangspunt 3: Inzet op tijdelijke woonmogelijkheden 

Ten aanzien van het derde uitgangspunt merk ik op dat, zoals ook aangegeven in mijn reactie bij 

speerpunt twee, vanuit de gemeente een lobby richting het Rijk is op het stop zetten van de 

verhuurderheffing. Verder zet de gemeente in op het gebruik van hotels, sloop- en 

renovatiewoningen en leegstaande panden.  

 

Uitgangspunt 4: speciale aandacht voor economisch daklozen, dakloze jongvolwassenen en 

gezinnen met kinderen 

U adviseert mij om een lobby op te zetten richting het Rijk. Hier ben ik het met u eens. Vanuit het 

Rijk is (in het kader van het Landelijke Plan van Aanpak Dakloosheid) voor de jaren 2020 en 2021 

incidenteel €200 miljoen beschikbaar gesteld. Het voortzetten van de aanpak dakloosheid en het 

structureel maken van de bijbehorende middelen is aan het volgend kabinet. Gemeenten en VNG 

agenderen de noodzaak van het structureel maken van deze financiering.  

 

Uitgangspunt 5: Zelfregie als uitgangspunt 

Dank hiervoor, goed om te lezen dat de Wmo-adviesraad dit punt onderschrijft.  

 

Uitgangspunt 6: Inzet van ervaringsdeskundigheid 

Goed om ook te lezen dat de Wmo-Adviesraad de extra inzet van ervaringsdeskundigheid ziet als 

een positieve impuls om het ondersteuningsaanbod ten behoeve van de doelgroep in te richten. 

Zoals u adviseert hebben we hier inderdaad budget voor vrij gemaakt.  

 

Uitgangspunt 7: Integrale aanpak vanuit directies Zorg, Wonen en Werk, Participatie en Inkomen 

Zoals u heeft kunnen lezen is het beleidsprogramma gezamenlijk met Wpi, Wonen en Zorg 

ontwikkeld vanuit een opdracht van verschillende portefeuilles met vier wethouders binnen de 

gemeente. Aankomende jaren blijft het een aandachtspunt en uitdaging om het programma 

vanuit gezamenlijkheid uit te voeren in samenhang met landelijke regelgeving. Daarnaast 

onderschrijf ik, namens het college, het belang van goede samenwerking met de regiogemeenten 

en binnen de G4. Amsterdam heeft vanuit het Landelijke Plan van Aanpak Dakloosheid €47 

miljoen toegekend gekregen en dit bedrag wordt ingezet op de volgende twee thema’s:  

 

- Meer dak-thuislozen ondersteuning en begeleiding bieden, met als onderverdeling:  

- Innovatie en kwaliteitsverbetering.  

 

Namens het college, pleit ik bij het Rijk er voor deze gelden structureel te maken.  

 

In het kader van het Landelijk Plan van Aanpak Dakloosheid is er ook landelijk budget beschikbaar 

gesteld bij Binnenlandse Zaken. Dit budget is beschikbaar voor bouwactiviteiten waarmee tijdelijk 

extra woonplekken gerealiseerd worden. Amsterdam heeft nog niet besloten over de voorstellen 

die hiervoor zijn ingediend.  
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Uitgangspunt 8: Doordecentralisatie in samenwerking met de regio 

Het is goed om te lezen dat de Wmo-adviesraad dit punt onderschrijft.  

 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 

contact opnemen via  06-14680931 / v.folkersma@amsterdam.nl. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 
 

 
Simone Kukenheim  

Wethouder Zorg 
 

 

 

mailto:v.folkersma@amsterdam.nl
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WMO-ADVIESRAAD AMSTERDAM 
werkgroep AOV 
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Aan: Het college van B&W van Amsterdam 
t.a.v. Wethouder mevr. Kukenheim, 
Stadhuis, Amstel 1, 
Postbus 202, 
1000 AE Amsterdam. 
 
Betreft: Gevraagd advies op Nota Toekomstvisie Sociaal vervoer “Reizen als ieder ander door 
Amsterdam” 
 

Amsterdam, 21 april 2021 
 
Van: Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam,  
p/a Cliëntenbelang, Jacob Bontiusplaats 9,  
1018 LL, Amsterdam 
 
Op verzoek van de Gemeente Amsterdam heeft de Wmo-adviesraad Amsterdam haar advies over de 
Toekomstvisie Sociaal Vervoer, “Reizen als ieder ander door Amsterdam” van de Gemeente 
Amsterdam opgesteld. In dit advies zijn ook de relevante eerdere aan u verstrekte adviezen over het 
AOV meegenomen. 
 
Algemeen 
Uw beschrijving van de context en de aanleiding voor deze beleidsnota vinden wij helder. De Wmo-
adviesraad Amsterdam begrijpt de noodzaak van bezuinigingen en accepteert uw uitgangspunten 
ook als ons uitgangspunt bij ons advies. Voorts benadrukt de Wmo-adviesraad uitdrukkelijk dat pas 
gekort kan worden op het AOV als de toegankelijkheid van het OV op orde is. 
 
De adviespunten 
In 2.2. stelt U dat Amsterdammers met een complexe vervoersvraag te allen tijde gebruik kunnen 
maken van het AOV met passende kwaliteit. We zien dit als een harde belofte en als essentiële 
voorwaarde voor de praktijk van het AOV nieuwe stijl.  
 
In 2.3 onderschrijft de WMO-Adviesraad uw visie naar een inclusief OV en alles wat rijdt in de stad. 
Daarbij benadrukken wij dat verbetering in het OV meer dient te zijn dan louter ergonomische 
aanpassingen, zoals: makkelijk in- en uitstappen, voldoende beschikbare zitplaatsen, comfortabele 
bushaltes. Niet alleen de objectieve veiligheid, maar ook de subjectieve veiligheid van de doelgroep 
dient een apart aandachtspunt te worden. Denk daarbij aan: onveiligheidgevoelens bij het wachten 
bij bushaltes, lange loopafstanden over straat of een park in de avond of bij slecht weer, de 
frequentie van bus of tram  (2 keer per uur een bus is erg weinig). Lang staan en lopen is voor 
ouderen zeer vermoeiend. Voorts adviseren wij alle bushaltes toegankelijk (niet gehinderd door 
omringende fietsen), beschut in te richten voor reizigers met beperkte mobiliteit, d.m.v. bankje of 
leunrek. Ter illustratie is in de bijlage een reeks voorbeelden van inadequate haltes bijgevoegd.1 
 
In 3.2 noemt u het vervoer door vrijwilligers als een voorliggende voorziening. De Wmo-adviesraad 
vindt het een passend alternatief, maar hebben daarbij wel zorg over de kwaliteit van 
vrijwilligersvervoer. Daar ligt een wezenlijk verschil met professioneel vervoer, zoals: ervaring en 
bekwaamheid. Beide mogelijkheden moeten in de nieuwe situatie geborgd zijn. Wij noemen hier: de 
achterhaalbaarheid van de chauffeur in geval van aansprakelijkheid bij schade, conflict of ongeluk. 
Voorts moet de privacy, geregeld zijn omdat vertrouwelijkheden (over medische, persoonlijke 

                                                           
1
 Ter illustratie zijn in de bijlage voorbeelden van inadequate haltes bijgevoegd, blz. 4 en verder. 
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beperkingen en de bestemmingen van de reiziger) worden gedeeld met de vrijwilliger. Mogelijk zijn 
hier bekwaamheids- en ervaringseisen vooraf te formuleren. Denk aan: stressbestendigheid, kennis 
van privacyregels, goede bejegening, EHBO bij onvoorziene medische gebeurtenissen. Mede daarom 
adviseren wij een vrijwilligersvergoeding te hanteren. Voorts waarschuwen wij hier ook voor verlies 
van autonomie en nieuwe afhankelijkheden van de reiziger bij vrijwilligers. Tenslotte wijzen wij op 
het risico van discontinuïteit waar er niet doorlopend voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. 

In 3.3. noemt u de voorliggende voorzieningen bij het AOV, zoals de eigen oplossingen. De Wmo- 
adviesraad is groot voorstander van maatwerk bij de toekenning van zorg. Wel merken we dat 
afwijzingen op basis van onduidelijke criteria tot frustratie kunnen leiden. Kan de gemeente bij het 
bieden van maatwerk, de uitgangspunten hiervan geven, met de vooraf toetsbare leidraden die 
worden gebruikt om dat maatwerk toe te passen? Want de gemeente zal, ook al is het maatwerk, 
uitgaan van bepaalde criteria om het toekenningsbesluit te nemen. 

Bij 3.4 juicht de Wmo-adviesraad het toe dat u streeft naar 1 centraal loket voor alle verschillende 
vervoersvormen. Adequate en passende overgangen tussen de verschillende vervoerssystemen bij 1 
reis lijkt ons erg complex. Wordt hier ook getoetst op het rechtmatige gebruik door de reiziger die 
vervoer aanvraagt? Extra rekening moet worden gehouden met geen of beperkte digitale 
vaardigheden van reizigers. Dus telefonische bereikbaarheid blijft noodzakelijk. Daarnaast vinden wij 
het zinvol, als extra faciliteit, een digitale reisplanner MaaS te ontwikkelen voor reizigers. Daarmee 
kan de reiziger desgewenst en indien vaardig kiezen om onafhankelijk van uw hulp een reis te 
plannen. Te zijner tijd willen wij u daar graag over adviseren. 
 
Bij 3.5 benadrukt u de efficiency in het inkoop en contractmanagement. De Wmo-adviesraad mist 
hier het kwaliteitscriteria (zoals toegankelijkheid) als belangrijkste criterium en ziet graag het 
kostenplaatje niet als doorslaggevend bij de keuze voor een aanbieder. Voorts adviseren wij 
voorzieningen te treffen gedurende de overgangsperiode naar de nieuwe contractperiode. Immers, 
de overgang naar het andere contractmanagement zal opstarttijd en afstemming vergen en 
kinderziektes zijn beslist niet uit te sluiten.  
 
In 4.1 noemt u de OV-Coach als middel om de reizigers bekend te maken met het nieuwe systeem. 
Deze inzet is beperkt beschikbaar. Tijdelijk en slechts beschikbaar voor ingeplande reizen. Dit maakt 
dat de OV-coach niet inzetbaar is over de gehele linie voor AOV-gebruikers. Wij adviseren u dit niet 
zeer strikt te hanteren. 

Aanvullende punten 

1. De Wmo-adviesraad pleit voor een strikte monitoring van de invoering van het nieuwe 
systeem. De praktijk en de financiële mogelijkheden zijn vaak te weerbarstig gebleken bij 
realisatie van doelstellingen en lijken daardoor niet altijd gerealiseerd te worden. Wij 
adviseren een jaarlijkse monitoring waarbij ook alternatieven worden aangedragen voor 
eventuele bijgestelde realisatie van de doelstellingen. Ook daarin kan de Wmo adviesraad 
graag adviseren.  
 

2. Tussen de toekenning en het gebruik van vervoersvoorzieningen door de zorgverzekeraars 
en het sociaal vervoer van het AOV lijkt een grijs gebied te liggen. De Wmo-adviesraad 
adviseert U maatregelen te noemen waarmee de reiziger hier geen nadelige hinder van kan 
ondervinden. Een grijs gebied ligt o.a. bij het gebruik van het AOV voor (terugkerende) 
medische afspraken, zoals: bezoek huisarts, regelmatig bloedprikken, tandartsbezoek, GGZ-
bezoek, fysiotherapeut. De Wmo-adviesraad is van mening dat deze niet door de WMO zou 
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moeten worden bekostigd maar door de ZVW. Daarom adviseren wij de gemeente deze 
kosten in beeld te brengen en vervolgens hier met de verzekeraars over in gesprek te gaan.   
 

3. Voorts spreekt de Wmo-adviesraad haar bezorgdheid uit wat de gemeente zal doen als deze 
bezuinigingen op het AOV niet gehaald gaan worden. Heeft de gemeente alternatieve 
scenario’s beschikbaar? Verdere bezuinigingen lijken ons niet in het belang van minder 
mobiele Amsterdammers in hun sociaal functioneren. Naar ons idee is zitten er nog 
aanzienlijke kwetsbaarheden in uw plan die te maken hebben met uw afhankelijkheid van 
het VRA en de vervoersbedrijven bij de door hen te financieren aanpassingen in openbare 
ruimte, plaatsingen van haltes en vervoersmiddelen.  Dit is in het verleden al een 
weerbarstige kwestie gebleken. Zo zijn in het verleden al moties verworpen om haltes in 
toegankelijker en veiliger te maken. 2  
 

4. Kan de gemeente aangeven of de bezuinigingsopbrengsten van de beperking van het 
aantal kilometers per persoon en de instroom van 75-plussers inderdaad 
substantieel zijn?  
 

5. Tenslotte vermelden wij U dat de Wmo-adviesraad geluiden ontvangt dat er nog 
steeds onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van het AOV, zoals door familieleden/ 
kennissen die de kaart gebruiken van de AOV gerechtigde. Dit komt het meeste voor 
bij chauffeurs van ingehuurde particuliere taxibedrijven. 

De Wmo-adviesraad hoopt met deze adviezen en bijkomende aandachtspunten een nuttige bijdrage 
te leveren voor uw AOV-beleid voor de komende jaren.  De Wmo-adviesraad wil de bezuinigingen en 
eventuele gevolgen nauwlettend in de gaten houden en wordt graag jaarlijks op de hoogte gehouden 
van de voorgang in deze 10 jaar beleidsperiode. Graag vernemen wij welke van onze 
adviespuntenpunten u wilt overnemen en welke niet.  

 

 

Namens de Stedelijke Wmo-adviesraad Amsterdam 

21 april 2021 

 

 

Jozef L. Badal 

Voorzitter  
 

  

                                                           
2
 Zie foto op blz. 5 
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BIJLAGE bij advies Toekomst Sociaal vervoer april 2021 
 
 

Oostzanerdijk 184 

 
Deze bushalte sluit niet aan op een stoep en is slecht toegankelijk door de lantaarnpaal midden in de halte.  

 
 

Sloterweg 1054 

 
Deze halte eindigt op een oprit, als je verder recht doorloopt zit men in de berm. Halte is op een drukke weg 

met 16.000 auto bewegingen per 24 uur, is minder dan 3 stoeptegels breed, van het hek naar de stoeprand. Dit 
terwijl veel kinderen gebruik maken van de halte voor het sportpark.  
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Zuidereinde 311 

 
Om bij de bus te komen moet men over het fietspad, vervolgens een stoep op Erg onoverzichtelijk, geen 

rolstoelhellingen,  geleide tegels of duidelijke oversteek plek. 

 

 

Derkinderenstraat halte tram 17 tram 1 

 
 Deze haltes zijn alleen bereikbaar per trap, motie om deze toegankelijk te maken is afgewezen, motie 1393 

2020. 
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Johan Huizingalaan halte tram 17 tram 1 

 
            Haltes alleen bereikbaar per trap, De motie 1393-2020 om deze toegankelijk te maken, is afgewezen;  

 

Kinkerstraat 338 

 

 
Tramhalte is erg smal, 3 stoeptegels breed waar ook nog een schuilhokje moet staan en een verkeerslicht in het 

midden van de route (daar wel 4 tegels breed).  
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 Zeilstraat 5 

 
Zeer drukke weg met veel verkeer van auto, fiets en scooters. De halte is op de stoep, tram stopt midden op de 

straat tussen al het verkeer in. Passagiers moeten bij in- en uitstappen laveren tussen het verkeer. 
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 Datum 26 mei 2021 
 Ons kenmerk   
 Uw kenmerk   
 Behandeld door s.vanderstappen@amsterdam.nl 
 Onderwerp Onze reactie op uw advies op de Toekomstvisie Sociaal vervoer 
 Bijlage(n)    
   
   
   
   

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl 

Geachte leden van de Wmo-raad, 

 

Allereerst spreken wij onze dank uit dat u onverwijld tijd heeft gemaakt om ons te woord te staan 

op 1/04/21, alsmede voor uw spoedig advies op ons concept Toekomstvisie Sociaal Vervoer.  

Uit uw reactie maken wij op dat u begrip toont voor onze opgave. U kunt zich in grote lijnen vinden 

in de uitgangspunten van de Toekomstvisie. Wel bent u bezorgd over de haalbaarheid van onze 

ambities, en de concrete uitwerking ervan in maatregelen. Wij gaan graag in op uw aanbod om ons 

daarover te zijner tijd te adviseren.     

Vooraleer in te gaan op uw vragen en adviespunten, herhalen wij kort de kern van de 

Toekomstvisie: 

1. Ouderen en burgers met een beperking kunnen zich zoveel mogelijk zelfstandig 

verplaatsen in Amsterdam. 

2. Hiertoe blijven we onze wettelijke Wmo-taak uitvoeren. 

Voor een financieel houdbaar AOV, vooral voor degenen die er echt van afhankelijk zijn:   

3. Zetten we de weg in van minder AOV naar meer OV dat steeds inclusiever wordt. 

4. En dagen we ondernemers en burgers uit om bij te dragen aan lokale 

vervoersoplossingen.  

 

Wij behandelen uw adviespunten in de volgorde van uw brief. Voor de duidelijkheid benoemen wij 

eerst verkort uw reactie (cursief), waarna u vervolgens ons antwoord leest:  
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Uw adviespunten 
 

In 2.2 onderstreept u onze mening dat Amsterdammers met een complexe vervoersvraag te allen tijde 

gebruik kunnen maken van het AOV met passende kwaliteit. Onze woorden daarover in de 

Toekomstvisie ziet u als een harde belofte en een essentiële voorwaarde voor de praktijk van het AOV 

nieuwe stijl. 

U mag ons daar zeker aan houden. U leest onze mening op meerdere pagina’s in de 

Toekomstvisie. Ter illustratie citeren wij hier een passage op pagina 10:  “Het AOV blijft 

onveranderd rijden voor Amsterdammers met een complexe vervoersvraag (huidig perceel B). Zij 

kunnen immers nauwelijks met het OV reizen.” 

 

In 2.3 schrijft u dat inclusief OV meer vraagt dan fysieke aanpassingen en objectieve veiligheid. U 

illustreert uw positie met veel voorbeelden. 

Wij kunnen u goed volgen in uw gedachten en voorbeelden. Om drempels in het gebruik van het 

OV te slechten, trekken wij samen op met de Vervoerregio. In de uitvoering van haar beleidsplan 

Inclusieve Mobiliteit wil zij ook de sociale veiligheid en de veiligheidsgevoelens van de reizigers 

verbeteren. Denk in dit verband aan verlichting, vrij zicht op de haltes etc.  

Onlangs heeft de Vervoerregio een onderzoek gedaan naar loopafstanden, om deze waar mogelijk 

te verkleinen. Daarnaast hanteert zij altijd een maximale loopafstand van 400 meter binnen de 

bebouwde kom.  

  

In 3.2 benoemt u een aantal voorwaarden tav vrijwilligersvervoer als een voorliggende voorziening. U 

vindt het een passend alternatief als de kwaliteit goed op orde is.  

Ook wij vinden dat vrijwilligersvervoer een passende oplossing kan zijn voor bepaalde 

vervoersvragen. Daarbij moeten deze inderdaad voldoen aan kwaliteitseisen, waarvan u er een 

een aantal noemt in uw brief. Momenteel verkennen wij het Amsterdamse vrijwilligersvervoer en 

peilen daarbij naar hun ambitie, alsook naar de kwaliteit waar zij voor gaan. Eén en ander zal dit 

jaar leiden tot een kader van voorwaarden, op basis waarvan wij vrijwilligersvervoer kunnen 

ondersteunen.   

 

Bij 3.3.hecht u aan het grote belang van maatwerk bij de toekenning van zorg. U wijst er op dat 

afwijzingen op basis van onduidelijke criteria tot frustratie kunnen leiden. 

Aan frustraties heeft niemand wat. U kunt er dan ook op vertrouwen dat wij Wmo-zorg toekennen 

op basis van heldere en transparante criteria. Dat geldt ook voor het AOV, als onderdeel van de 

Wmo-zorg. Ook de rechter heeft zich in beroepszaken in die zin uitgesproken. De uitwerking van 

deze criteria behoort tot de pijler ‘Beperken AOV’ en zal uiteindelijk landen in de Verordening 

en/of de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Aangezien u ook adviseert over de lokale 

regelgeving komen wij over dit onderwerp vanzelf bij u terug.   

 

Bij 3.4 onderschrijft u ons streven naar één centraal loket voor alle verschillende vervoersvormen. 

Adequate en passende overgangen tussen de verschillende vervoerssystemen bij een reis zijn erg 

complex. U vraagt of wij toetsen op rechtmatig gebruik door de reiziger, en of we rekening houden met 

beperkte digitale vaardigheden van reizigers. 
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Het centrale reisloket spreekt u en ons ten zeerste aan, alleen blijkt de uitvoering erg complex. In 

het kader van MaaS lopen er momenteel zeven pilots die in min of meerdere mate één centraal 

reisloket beogen. Amsterdam volgt deze pilots en zal hier op enig moment bij aansluiten, ook voor 

het AOV. Om de efficiency te bevorderen, streven wij ernaar dat zoveel mogelijk reizigers digitaal 

gaan. Uiteraard zullen wij altijd in een uitwijkmogelijkheid voorzien voor degenen die dat niet 

kunnen.  

Uw vraag over onrechtmatig gebruik beantwoorden we bij de laatste vraag in deze brief. 

 

Bij 3.5 plaats u een kanttekening bij de beoogde efficiency in het inkoop en contractmanagement. U 

mist hier kwaliteitscriteria (zoals toegankelijkheid) als belangrijkste criterium en ziet graag het 

kostenplaatje niet als doorslaggevend bij de keuze voor een aanbieder. 

Het spreekt vanzelf dat vervoer kwalitatief moet voldoen aan de essentiële vereisten voor burgers 

met een beperking. Denk aan de instap en het comfort van de voertuigen, klantvriendelijke 

bejegening, veiligheid etc. Waar mogelijk betrekken wij de reizigers in de formulering van deze 

kwaliteitseisen in de voorbereiding op de aanbesteding voor het nieuwe contract. Dat een 

eventuele nieuwe vervoerder opstartproblemen met zich meebrengt, is gangbaar en ons bekend. 

In dat geval nemen we er ruim de tijd voor, en geven die ook aan de vervoerder om zich hierop 

voor te bereiden.    

 

Bij 4.1 waarschuwt u voor de beperkte inzet van de OV-coach als middel om de reizigers bekend te 

maken met het nieuwe systeem. U adviseert ons dit niet zeer strikt te hanteren. 

De OV-coach wordt momenteel minder ingezet vanwege de corona-beperkingen in het OV. 

Daarbij dient de OV-coach primair om reizigers zelfstandig te leren reizen. Hij/zij is geen 

structurele hulp voor onderweg. De Vervoerregio overweegt wel een pilot overstapassistentie die 

de reiziger structureel kan boeken voor een bepaalde reis.  

 

Uw aanvullende punten 
 

1. U pleit voor een strikte monitoring van de invoering van het nieuwe systeem. U adviseert een 

jaarlijkse monitoring waarbij ook alternatieven worden aangedragen voor eventuele bijgestelde 

realisatie van de doelstellingen.   

Dat zijn we volledig met u eens. Daartoe ontwikkelingen wij een dashboard om de 

ontwikkelingen en resultaten te monitoren (§ 4.6). Ook deze activiteit hoort bij de uitwerking 

van de Toekomstvisie, waarover wij te zijner tijd graag met u van gedachten wisselen.   

 

2. Tussen de toekenning en het gebruik van vervoersvoorzieningen door de zorgverzekeraars en het 

sociaal vervoer van het AOV lijkt een grijs gebied te liggen. Bijvoorbeeld bij het gebruik van het 

AOV voor (terugkerende) medische afspraken. U bent van mening dat deze niet door de Wmo zou 

moeten worden bekostigd maar door de zorgverzekeringswet.  

Wij zijn hier gehouden aan de wet, waarbij de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor het 

vervoer voor bepaalde ziekenhuisbehandelingen. Echter niet voor alle ziekenhuisbezoeken. 

Het is momenteel niet soepel te organiseren om bij het boeken van de rit naar het ziekenhuis 

onderscheid te maken naar de precieze reismotieven van de reiziger, en daarop te sturen. Voor 

dit moment hebben wij met Zilveren Kruis afgesproken om beiden te communiceren voor 
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welke ritten burgers zich tot de zorgverzekeraar resp. de gemeente kunnen wenden. We 

beraden ons op verdere mogelijkheden.  

   

3. Naar uw idee zitten er nog aanzienlijke kwetsbaarheden in ons plan. Die hebben te maken met 

onze afhankelijkheid van de VRA en vervoersbedrijven en de door hen te financieren aanpassingen 

in openbare ruimte en vervoersmiddelen. 

Het klopt dat we afhankelijk zijn en daarom trekken we ook met elkaar op. De Vervoerregio 

werkt samen met gemeenten om de openbare ruimte en haltes zo toegankelijk mogelijk te 

maken. Soms moeten zij daarbij keuzes maken en valt een toegankelijke halte niet in te 

passen. Hier wordt wel gekeken naar de meest optimale situatie. Het blijft inderdaad een 

complex vraagstuk, maar vanuit beide partijen is er draagvlak om hier gezamenlijk aan te 

werken. 

 

4. Wij citeren hier letterlijk uw vraag: Kan de gemeente aangeven of de bezuinigingsopbrengsten 

van de beperking van het zijn? 

Uw vraag is ons niet helemaal duidelijk. Wij veronderstellen dat u hier doelt op de financiële 

opbrengsten van de maatregel beperking AOV. Het betreft hier geen bezuinigingen. Het 

begrotingsbedrag blijft intact en groeit mee met het jaarlijkse accres. Echter, de sterke groei 

van, én de doelgroep én het gebruik, maken de uitvoering van het AOV in haar huidige vorm 

financieel onhoudbaar. Wij kunnen u desgewenst onze prognose toelichten.    

 

5. Tenslotte vermeldt u geluiden te ontvangen over onrechtmatig gebruik van het AOV door 

familieleden/ kennissen van de AOV-gerechtigde.   

Met ruim 1,2 miljoen ritten per jaar kunnen wij niet elke rit controleren, en helaas misbruik niet 

helemaal uitsluiten. Waar mogelijk zullen wij daar in het nieuwe contract beter op managen: 

aan de voorkant middels duidelijke contractafspraken met de vervoerder, aan de achterkant 

door de gebruikers hierop aan te spreken en bij herhaling maatregelen te treffen.    

 

Nogmaals wensen wij u te bedanken voor uw waardevolle adviezen. Die nemen wij zeer ter harte 

bij de uitwerking van onze maatregelen.  
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U kunt er op vertrouwen dat wij in de loop van het jaar nog contact zullen opnemen, wanneer de 

uitwerking van de maatregelen ter tafel komt. Uw vragen bij dit advies, menen wij voor dit 

moment voldoende te hebben beantwoord.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

 

    
Simone Kukenheim   Egbert J. de Vries     

Wethouder Zorg, Jeugd en Sport Wethouder Verkeer en  Vervoer, Water en Luchtkwaliteit 

 



Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam, p/a Cliëntenbelang, Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL, Amsterdam 

 

  
 
 
 
Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 

t.a.v.  
mevrouw S. Kukenheim, wethouder Zorg, 
de heer E. de Vries, wethouder Verkeer en Vervoer 

 Postbus 202 
 1000 AE  AMSTERDAM  
 
 
Amsterdam, 18 oktober 2021, 
 
Onderwerp:  Ongevraagd advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over 
  het AOV 
 
 
 
Geachte mevrouw Kukenheim, geachte heer De Vries, 
 
Hierbij stuurt de Stedelijke Wmo-Adviesraad u een ongevraagd advies over het aanvullend 
openbaar vervoer (AOV). 
 
Als Wmo Adviesraad hebben we hierover in 2020 en 2021 per brief met wethouder 
Kukenheim gecommuniceerd. 
 
Wij hebben zeer duidelijk aangegeven dat we ons alleen konden vinden in de bezuinigingen 
op het AOV als eerst aan de randvoorwaarden werd voldaan. In het kort ging dit om: een 
toegankelijke openbare ruimte, een toegankelijke halte en een toegankelijk vervoersmiddel. 
 
Nu ruim een jaar later moeten we constateren dat er haltes zijn verdwenen, zoals 
bijvoorbeeld op de Sloterweg en de Jan Zwanenburghof; dat de haltes van het Rijksmuseum 
en Van Baerlestraat zijn samengevoegd tot één halte, en zo ook het Spui en het 
Koningsplein; en dat de Cruquiusstraat en de Eerste Leeghwaterstraat staan gepland om 
samengevoegd te worden. 
 
Daarnaast werden wij door verschillende mensen geïnformeerd dat er op station Amsterdam 
Sloterdijk al ruim een jaar een onmogelijke situatie bestaat voor mensen die slecht of niet de 
route kunnen volgen die voor hen het snelst is.  
 

 

 



Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam, p/a Cliëntenbelang, Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL, Amsterdam 

 
Tekst op het bord: 
Wegens groot onderhoud is deze lift voor langere tijd buiten gebruik.  
Omreisadvies mindervaliden: 
Met de lift naar spoor 11 NS Perron richting Schiphol. 
Overstappen op Amsterdam Lelylaan van NS Perron naar het Metro perron spoor 1/2 en 
daar Metro reis vervolgen.  
Dit brengt weer heel veel extra reistijd en extra gebruik van de liften met zich mee, waarvan 
je dan mag hopen dat ze op station Lelylaan wel in gebruik zijn. 
 
Ook hebben wij het AT5-nieuws van 15 september bekeken over problemen in het openbaar 
vervoer. Het ging om een ‘OV-safari’, georganiseerd door Cliëntenbelang Amsterdam, 
waaraan ook diverse leden van de gemeenteraad hebben deelgenomen.  
Wij hebben begrepen dat zij verontrust waren over de hindernissen die mensen met 
verschillende beperkingen tegenkomen in hun reis van A naar B.  
 
Wij vinden ook dat de uitspraak van de heer Cowan van het GVB, dat het lastig en complex 
is dat de rolstoelen en de behendigheid van de gebruikers verschillen, niet past bij een 
inclusief beleid dat je mag verwachten voor het openbaar vervoer.  
Wij hopen dan ook van harte dat u als gemeente bij het GVB wilt aandringen op een 
inclusievere kijk op de zaak, waarbij mensen in een rolstoel niet als lastig en complex 
worden neergezet maar juist als gebruikers die volwaardig kunnen meedoen. 
 
Daarnaast zijn de problemen met de rolstoelplank ook al aangegeven door zowel de 
Reizigers Advies Raad als Clientenbelang Amsterdam in de testperiode. Daarom vinden wij 
het des te teleurstellender dat er nu 54 trams rondrijden die, ondanks herhaalde adviezen 
van diverse organisaties, niet volledig toegankelijk zijn. Dit terwijl u wel wilt bezuinigen op het 
alternatief, het AOV. 
 
Wij willen u dus met klem vragen om een duidelijk gesprek te voeren met de diverse 
vervoerders in Amsterdam over bejegening, behulpzaamheid en klantvriendelijkheid. En of u 
daarnaast wilt eisen dat er op de kortst mogelijke termijn een oplossing wordt gevonden voor 
zowel de oprijplanken in de trams als voor de klantonvriendelijke oplossingen bij langdurige 
verbouwingen, zoals het verplaatsen van geleidelijnen, het inzetten van noodliften en het 
onnodig weghalen van, of het vergroten van afstanden tussen, de OV-haltes. 
 
Zonder dit soort aanpassingen kan de Wmo Adviesraad geen begrip tonen voor de 
voorgestelde bezuinigingen op het AOV. 
Graag horen wij van u welke acties de gemeente gaat ondernemen om het openbaar vervoer 
zodanig toegankelijk te maken zodat de geplande bezuinigingen zonder problemen kunnen 
doorgaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de Stedelijke Wmo-Adviesraad van Amsterdam, 
 

 
 
Machteld Koetsier, 
Interim voorzitter 
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 Datum 11 januari 2022 
   
 Ons kenmerk   
 Uw brief van 18 oktober 2021 
 Behandeld door  w.van.waas@amsterdam.nl 
 Onderwerp Onze reactie op uw ongevraagd advies  Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV)  

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl 

 

Geachte leden van de Wmo-raad, 
 
Wij danken u voor uw signalen, uw ongevraagd advies en het gesprek van 29 november jl. Kort 
samengevat geeft u in zowel de brief als het gesprek te kennen dat u zich alleen kunt verenigen 
met bezuinigingen in het AOV als de toegankelijkheid van de openbare ruimte, de halte en het 
vervoermiddel substantieel worden vergroot. Deze aspecten schetst u als randvoorwaarden voor 
de geplande bezuinigen. Middels een paar voorbeelden geeft u aan dat de toegankelijkheid er uw 
inziens niet op vooruitgaat. Daarnaast maakt u zich zorgen dat burgers tussen wal en schip zullen 
vallen, gezien de bezuinigingen zullen plaatsvinden vóór het systeem volledig toegankelijk is. 
Alvorens te reageren op de lokale voorbeelden gaan wij in op het AOV-budget en de 
toegankelijkheid van het openbaar vervoer. 
 
Het huidige AOV-budget groeit de komende jaren mee met de jaarlijkse prijsontwikkelingen. 
Gegeven het budget is de opgave voor het college om het AOV op de lange termijn beschikbaar te 
houden voor de Amsterdammers die er echt afhankelijk van zijn. Natuurlijk zijn wij ons er van 
bewust dat de beleidsmaatregelen burgers treffen in hun comfort om van het AOV gebruik te 
maken, vooral degene die vaker reizen. Doel blijft de mobiliteit van burgers te waarborgen, opdat 
zij van A naar B kunnen reizen. Binnenkort ronden wij een onderzoek af naar de zogenaamde 
“veelreizigers” in het AOV. Dit onderzoek moet ons meer inzicht geven in hun reismotieven en 
alternatieve oplossingen, waarmee wij het toekomstig beleid goed kunnen onderbouwen. Wij 
werken hierin samen met Cliëntenbelang. 
 
Ten aanzien van de ingevoerde kilometer beperking van 1500 kilometer in 2022 en de 
mogelijkheid tot het aanvragen van extra kilometers (de uitzonderingscriteria) hebben we 
aangegeven met u in gesprek te gaan. 
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Toegankelijk OV 
Door het openbaar vervoer toegankelijk te maken, kunnen we een groot deel van de reizen 
faciliteren, ook voor mensen met een fysieke, visuele of mentale beperking. Het AOV is dan een 
alternatief voor situaties waarin het OV (en andere modaliteiten) geen mogelijkheid is. Bij 
herinrichtingen en groot onderhoud (spoor en weg) worden OV-haltes toegankelijk gemaakt. 
Daarnaast maken de gemeente en Vervoerregio zeven veelgebruikte haltes (aan beide kanten, 
‘halteparen’ dus) versneld toegankelijk in 2022, dus zonder herinrichting. Voor het versneld 
toegankelijk maken van haltes in 2023 en verder, sturen we medio 2022 een plan naar de 
gemeenteraad. Op termijn werken we aan een volledig toegankelijk systeem, waarbij de schaarse 
ruimte en soms complexe infrastructuur de opgave bemoeilijken, bijvoorbeeld door haltes op 
bruggen en haltes in bochten. Daarbij stemmen we uiteraard af met Cliëntenbelang Amsterdam, 
zowel over de korte als lange termijn. Overigens wordt het wonen op meer dan 800m van een  OV-
halte als criteria voor het toekennen van extra kilometers gezien (vanaf 1-1-2022).  
 
Haltes 
Het motief achter de samenvoeging van haltes is doorgaans het toegankelijk maken van de halte. 
Een toegankelijke halte heeft meer ruimte nodig dan een niet toegankelijke halte. Daarom wordt 
er soms voor gekozen om twee bij elkaar liggende haltes samen te voegen tot één toegankelijke 
halte omdat het anders niet inpasbaar is in de omgeving. Daarnaast worden er soms ook haltes 
opgeheven in het kader van versnellingsprojecten uit onze investeringsagenda, zoals bijvoorbeeld 
bij het project Westtangent. Bij het toegankelijk maken van haltes moeten we rekening houden 
met de lokale situatie, zoals verkeersveiligheid en inpasbaarheid in de ruimte. Ook wordt er altijd 
getoetst aan de maximale loopafstanden volgens de concessie van GVB. Het kan dus niet zo zijn 
dat de loopafstanden groter worden dan afgesproken in deze concessie. 
 
Liften 
Wij begrijpen dat het erg hinderlijk en vervelend is als liften niet werken, zeker als dit langere tijd 
duurt en al helemaal als je er tijdens de reis achter komt. In Amsterdam zijn de liften die gebruikt 
worden door OV reizigers niet alleen in beheer van de gemeente en GVB (in opdracht van de 
Vervoerregio), maar ook door bijvoorbeeld NS. Helaas is het NS door leveringsproblemen nog niet 
gelukt om de lift op station Sloterdijk in bedrijf te stellen. NS heeft momenteel nog geen nieuwe 
opleverdatum, maar geeft aan hier nauw contact over te houden met de Vervoerregio en GVB. 
Vanwege de vele betrokken partijen is het cruciaal dat de reizigers op de hoogte zijn van de liften 
die buiten gebruik zijn. Het GVB doet haar best om via haar website up to date informatie aan te 
bieden. 
 
De gemeente, Vervoerregio en GVB zijn het ermee eens dat defecte liften voor zover mogelijk 
sneller moeten worden gerepareerd. In 2022 zullen de Vervoerregio en GVB afspraken maken over 
het verbeteren van de toegankelijkheid van het OV, waarvan liften een onderdeel uitmaken. Ook 
met de liften die buiten ons beheer vallen, gaan wij aan de slag. Tijdens het Bestuurlijk Overleg 
(BO) Spoor op 10 december 2021 traden we met o.a. de Vervoerregio, NS en ProRail in overleg 
over toegankelijkheid en liften die langere tijd buiten gebruik zijn. De NS en ProRail herkennen de 
zorgen en willen meewerken aan verbetering. Hierover gaat de Vervoerregio verder met ze in 
gesprek. In 2022 zetten wij ons dus in om reparaties van liften te versnellen en na te denken over 
alternatieve tijdelijke oplossingen. 
 
Rolstoelen en behendigheid 
Wij begrijpen uw opmerking over de verschillen in rolstoelen en behendigheid van de gebruikers.  



 

 

Gemeente Amsterdam Datum 11 januari 2022 

Kenmerk Dit is ons kenmerk 

Pagina 3 van 3 

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl 

De uitspraken van GVB hebben echter betrekking op de techniek: het is niet eenvoudig om iets te 
ontwerpen wat voor het diverse scala aan gebruikers toegankelijk is. Toch kunt u ons erop 
aanspreken dat dit zo goed mogelijk gebeurt, omdat het college het zeer belangrijk vindt dat alle 
rolstoelgebruikers met het OV kunnen. Hierbij zullen ervaringsdeskundigen uiteraard worden 
betrokken. Overigens overleggen we regelmatig met Cliëntenbelang Amsterdam, de 
Reizigersadviesraad (RAR) en GVB over de bejegening. Mocht onverhoopt blijken dat de 
bejegening, behulpzaamheid of klantvriendelijkheid bij GVB niet op orde is, zullen wij het 
duidelijke gesprek niet uit de weg gaan. 
 
15G-tram 
Met betrekking tot de 15G-trams betreuren we dat er een groep is die niet in kan stappen, 
vanwege het drempeltje van de plank. Zoals aangegeven in het gesprek, onderzoeken GVB en de 
Vervoerregio met fabrikant CAF of de drempel verder kan worden afgevlakt, zodat meer 
rolstoelers met kleine voorwielen zelfstandig de tram in kunnen komen. Daarnaast heeft GVB aan 
de leverancier gevraagd om een tweetal mogelijke oplossingen met een extra handbediende plank 
(naast de al aanwezige elektrische plank) uit te werken. De 15G-tram is overigens toegankelijker 
dan de 30 jaar oude trams met trappen die zijn vervangen, en heeft een extra rolstoelplek t.o.v. de 
Combino/13G-tram. 
 
De gemeente, Vervoerregio en GVB werken aan oplossingen voor de liften en de rolstoelplank. 
Daarnaast wordt de komende jaren een aantal haltes toegankelijk gemaakt. Naast het 
toegankelijk maken van het OV werken we aan diverse andere aspecten van toegankelijkheid en 
inclusieve mobiliteit, zoals vrijwilligersvervoer, waarvoor in december 2021 een pilot is gestart met 
Heen en Weer. U kunt er van op aan dat wij de urgentie omtrent toegankelijkheid voelen en er 
voortvarend mee aan de slag gaan. Ook kunt u ervan op aan dat wij oog hebben voor het feit dat 
er dat er mensen zijn die volledig afhankelijk zijn van het AOV. 
 
Bij deze het aanbod, als de nieuwe aanbieder van AOV bekend is, om verder met u in gesprek te 
gaan hier over. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,  
    
  

 

Simone Kukenheim   Egbert J. de Vries     
Wethouder Zorg, Jeugd en Sport Wethouder Verkeer, Vervoer, Water en Luchtkwaliteit 
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Balans per 31 december 
 

 
          2021      2020 

     €    € 
ACTIVA 

 
 

Liquide middelen 
ING betaalrekening    37.818         37.233 

ING spaarrekening      2.687     7.687 
Totaal      40.505    44.910 

      =====   ===== 

 
 

PASSI                                      483         483 
      ---------   --------- 

 
Kortlopende verplichtingen 

 
Te verrekenen subsidie       3.113       8.327 

Subsidie aankomend jaar    35.000     35.000 
Te besteden voor extra 

secretariële ondersteuning         858                         858 
Overige verplichtingen       1.051                  242 

        40.022      44.427 
      ---------     --------- 

 

Totaal       40.505                 44.910 
              =====     ===== 

 
  



 

 

 

 
 
Toelichting op de balans 
 
 

Vermogen 
Betreft de rente over 2021 en voorgaande jaren van de ING 

spaarrekening 

 
 

Kortlopende verplichtingen 

Te verrekenen subsidie 

Na ontvangst van een definitieve beschikking van de Gemeente Amsterdam dient 
het teveel ontvangen subsidie te worden terug betaald. 

Subsidie aankomend jaar 

De subsidie voor 2022 is al voor het einde van 2021 op de rekening gestort.  

In 2020 is het voor het eerst voorgekomen dat de subsidie voor het volgende 
jaar gestort is voor het begin van het nieuwe jaar. Het is aannemelijk dat we dit 

aankomend jaar ook kunnen verwachten. 

Te besteden voor extra secretariële ondersteuning 

Dit bedrag is bestemd voor het notuleren van bijvoorbeeld expert meetings. 

Overige verplichtingen 

Betreft diverse te betalen kosten 

 

  



 

 

 

 

Kosten over 2021 

 

Begroting  Kosten 
 

Vergaderkosten t.b.v.         € 23.000 

 
- Interne vergaderingen 

- met Dienst OJZ 
- Werkgroepen 

- Themadagen 
- Heidagen 

 

Vergaderkosten t.b.v.         € 23.464 

 
- Interne vergaderingen 

- met Dienst OJZ 
- Werkgroepen 

- Themadagen 
- Heidagen 

 

Activiteitenkosten, zoals     €   6.000 
 

- Deskundigheidsbevordering 
- Uitbreiding netwerk 

- Werkbezoeken 
 

Activiteitenkosten, zoals      €  4.605 
 

- Deskundigheidsbevordering 
- Uitbreiding netwerk 

- Werkbezoeken 
 

Organisatiekosten, zoals     €   6.000 

 
- Website 

- Advertenties (voor vacatures) 
- Visitekaartjes 

- Hulpmiddelen voor leden 
- Jaarverslag 

- Diversen 
 

Organisatiekosten, zoals      €  3.818  

 
- Website 

- Advertenties (voor vacatures) 
- Visitekaartjes 

- Hulpmiddelen voor leden 
- Jaarverslag 

- Diversen 
 

Totaal                               € 35.000 
 

Totaal                               € 31.887 
 

 

        
Per saldo bedraagt de te verrekenen subsidie over 2021: 
 

Ontvangen voorschotten   €  35.000 
Af: kosten     €  31.887 

Te verrekenen subsidie   €    3.113 
      ====== 
Vanwege corona heeft de raad geen geld uitgegeven aan heidagen of fysieke 

sociale bijeenkomsten.Tevens zijn er minder vrijwilligers vergoedingen uitbetaald 
dan begroot vanwege het aantal openstaande vacatures.   

 
 

  



 

 

 

 
 
Toelichting op de kosten Stedelijke WMO adviesraad 2021 

 

Vergaderkosten 

Inhuren secretaris                      2.017,68  

Inhuren voorzitter                      1.461,08  

Vrijwilligers vergoeding                    19.954,84  

Diversen                            30,50  

Totaal  €               23.464,10  
    

Activiteitenkosten 

Mediation                      1.072,73  

Trainingen van de koepel                      3.531,90  

Totaal  €                  4.604,63  
    

Organisatie kosten 

Aangetekende post                            35,95  

Bankkosten                         140,96  

Bloemen                            72,30  

Cadeaubon                         270,11  

Feestdagen attentie (pasen en kerst)                       1.201,89  

Hulpmiddelen leden                         220,00  

Kantoor materiaal                            65,97  

Koepel lidmaatschap                         510,00  

Sollicitatie commissie                            46,50  

Website                      1.234,61  

Diversen                            19,55  

Totaal  €                  3.817,84  
    

Totaal  €               31.886,57  

 
 


