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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. De pilot vervoer dagbesteding uitbreiden naar álle cliënten 
met een toewijzing voor Wmo dagbesteding dementie (bij 
King Arthur Groep en Onvergetelijk leven); 

2. Instemmen met de afrekening over 2021 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Er zijn weinig leveranciers voor dagbesteding. Voor de doelgroep 
ouderen is er momenteel geen/weinig aanbod. Een belangrijke 
oorzaak is de kosten van het vervoer van en naar dagbesteding. 
Zorgorganisaties geven aan dat zij zich willen richten op het 
bieden van goede zorg aan inwoners. De laatste jaren bleek het 
vervoer van en naar de dagbesteding voor gecontracteerde 
zorgorganisaties steeds moeilijker te organiseren. Enerzijds 
omdat de vervoerstarieven te laag zijn volgens de 
zorgorganisaties. Anderzijds omdat het beschikbare personeel 



nodig is voor het bieden van zorg. De roep vanuit de 
zorgorganisaties om het vervoer niet langer vanuit de zorg en 
met eigen (zorg)personeel te organiseren, wordt de laatste jaren 
steeds luider. 
 
Met de in 2021 gestarte pilot dagbestedingsvervoer zijn 
gemeenten gestart met het vervoeren van ouderen met 
een indicatie voor dagbesteding bij één van de gestopte 
aanbieders naar de dagbestedingslocaties van King Arthur. Het 
vervoer werd en wordt uitgevoerd door Vervoer Gooi en 
Vechtstreek BV. King Arthur Groep kon zich daardoor volledig 
richten op de overname van de dagbesteding voor ouderen van 
de zorgorganisaties die geen contract meer hadden. Gemeenten 
konden met de pilot de potentie en de mogelijkheden 
onderzoeken van de bundeling van het dagbestedingsvervoer 
met het Wmo- en het leerlingenvervoer. Het eerste jaar van de 
pilot dagbestedingsvervoer laat zien dat uitbreiding van de pilot 
vervoer nodig en gewenst is. 

   
   

Kaders - Regionaal contract begeleiding (waaronder dagbesteding valt) 
- Regionale afspraken pilot vervoer dagbesteding King Arthur 
- Collegebesluit Pilot vervoer dagbesteding King Arthur door 
vervoer Gooi & Vechtstreek BV d.d. 14 oktober 2021 (Z.193981) 

   
   

Doel/beoogd effect Met de uitbreiding van de pilot dagbestedingsvervoer willen 
gemeenten:  

1. zorgen dat dagbesteding (inclusief vervoer van en naar de 
locaties voor geïndiceerde dagbesteding) beschikbaar 
blijft voor ouderen in Gooi en Vechtstreek; 

2. beter inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van 
bundeling van het dagbestedingsvervoer met het Wmo-
vervoer en het leerlingenvervoer. 

   
   

Argumenten 1.  Uitbreiden pilot  

  Voorkomen van een cliëntenstop en wachtlijsten bij de 
dagbesteding voor ouderen 

Twee zorgorganisaties leveren in Gooi en Vechtstreek Wmo 
dagbesteding voor ouderen: King Arthur Groep en Onvergetelijk 
leven. De pilot vervoer richtte zich in 2021 alleen op de cliënten, 
die King Arthur Groep had overgenomen van de 
zorgorganisaties, die stopten met het bieden van dagbesteding 
voor ouderen. Voor de overige (bestaande en nieuwe) cliënten 
met een toewijzing voor dagbesteding moesten de 
zorgaanbieders zelf het vervoer vormgeven.  
 
Zowel King Arthur Groep als Onvergetelijk leven geven aan dat 
de huidige beperkte omvang van de pilot voor hen geen 
oplossing biedt. Beide zorgorganisaties willen dat het vervoer van 



en naar Wmo dagbestedingslocatie voor alle cliënten met een 
toewijzing verzorgd wordt vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek 
BV. Onvergetelijk leven neemt tot die tijd geen nieuwe cliënten 
aan, waardoor er een wachtlijst is. Ook bij King Arthur Groep 
dreigt een cliëntenstop, omdat de dagbesteding nu financieel niet 
uit kan wegens te hoge vervoerskosten voor de bestaande 
locaties en nieuwe cliënten. 
 
Om een cliëntenstop met bijbehorende wachtlijsten te 
voorkomen, is het nodig om de huidige pilot 
dagbestedingsvervoer uit te breiden met alle cliënten met een 
toewijzing voor Wmo dagbesteding bij King Arthur Groep en 
Onvergetelijk leven. Beide zorgorganisaties hebben aangegeven 
alleen onder die voorwaarde dagbesteding in Gooi en 
Vechtstreek te willen (blijven) bieden. 
 
De uitbreiding van de pilot over vervoer naar 
dagbestedingslocaties biedt uitkomst voor de korte termijn, vooral 
voor inwoners uit Hilversum en Wijdemeren. Op de langere 
termijn is het van groot belang om lokaal voldoende 
dagbestedingsplekken te hebben. Dit in samenwerking met zowel 
het voorveld als met aanbieders, die zo nodig professionelere 
dagbesteding kunnen bieden. Zowel lokaal als regionaal zijn 
hierover gesprekken opgestart. Inwoners hoeven dan minder ver 
te reizen, dat is prettig voor hen. Een bijkomend voordeel is,  dat 
de vervoerskosten lager uitvallen, wanneer er voornamelijk lokaal 
vervoer nodig is.    

  Beter inzicht in (on)mogelijkheden van bundeling met het 
Wmo vervoer en het leerlingenvervoer 

Eén van de doelstellingen van de pilot was om inzicht te krijgen 
in (on)mogelijkheden van bundeling van het 
dagbestedingsvervoer met het Wmo vervoer en het 
leerlingenvervoer. De omvang van de pilot was in het eerste jaar 
veel beperkter t.o.v. begroot. Bij de start werd uitgegaan van 73 
inwoners met een vervoersindicatie. Dit bleken er 47 in de 
praktijk te zijn voor het gehele jaar te zijn, met name doordat veel 
cliënten instroomden in de Wet langdurige zorg. Door de 
beperkte omvang was het gemiddeld aantal cliënten per rit niet 
de verwachte 5,17, maar slechts 2,81. Tegelijkertijd was 
zichtbaar dat het dagbestedingsvervoer voor ouderen goed na 
het leerlingenvervoer ingezet kon worden. Daardoor kon Vervoer 
Gooi en Vechtstreek BV hetzelfde voertuig opnieuw inzetten en 
zo besparen op de vaste kosten zoals voertuigkosten. In de 
bijgevoegde eindafrekening 2021 vindt u een uitgebreide 
toelichting op de pilot dagbestedingsvervoer 2021. 
 
De verwachte kosten per cliënt per jaar waren € 2.277, de 
werkelijke kosten bedroegen € 2.333. De hogere kosten per 
cliënt worden voornamelijk veroorzaakt door de lage 
cliëntbezetting per rit. Om deze cliëntbezetting te kunnen 
verbeteren is het nodig de pilot uit te breiden naar alle ouderen 
met een Wmo toewijzing voor dagbestedingsvervoer King Arthur 
Groep en Onvergetelijk leven. Vervoer Gooi en Vechtstreek BV 
verwacht dat de voordelen van bundeling van het 
dagbestedingsvervoer voor ouderen met het leerlingenvervoer 
dan beter benut kunnen worden. 



 
2.  Instemmen met afrekening 20221  
 
De afrekening is in overeenstemming met de gemaakte 
afspraken (zie hiervoor de financiële paragraaf). 

   
   

Kanttekeningen Vervoerszorgen bij andere zorgorganisaties  
Zorgorganisaties met dagbesteding voor verstandelijk 
gehandicapten, kinderen met jeugdzorg en inwoners met niet 
aangeboren hersenletsel ervaren ook problemen met het 
rondkrijgen van het vervoer van en naar de dagbesteding. Er 
dreigt nog geen cliëntenstop, zoals bij de dagbesteding voor 
ouderen. Toch wordt in gesprekken regelmatig aangegeven dat 
ook bij hen behoefte is om over de toekomst van de 
dagbesteding in het algemeen en het vervoer in het bijzonder 
met gemeenten in gesprek te gaan. Voorstel is om (in lijn met de 
eerdere besluitvorming van de gemeenteraden over inbesteding 
van het doelgroepenvervoer) in 2022 de toekomst van de 
dagbesteding en het dagbestedingsvervoer separaat te 
onderzoeken. Daarmee worden de signalen die aanbieders 
afgeven serieus genomen. De hoofdlijnen van dit 
onderzoeksvoorstel worden in het portefeuillehoudersoverleg 
besproken. Doel is om het onderzoek voor het einde van 2022 af 
te ronden. 
 
Mogelijkheid tot uitbreiden pilot voor ouderen  
Het is denkbaar dat enkele zorgorganisaties die dagbesteding 
voor ouderen bieden zich alsnog willen inschrijven onder 
voorwaarde dat het vervoer door Vervoer Gooi en Vechtstreek 
wordt georganiseerd. Voorstel is om deze tussentijdse 
inschrijvingen te beoordelen volgens de gecontracteerde 
afspraken. Daarbij wordt er eerst bekeken (bijvoorbeeld aan de 
hand van wachtlijsten) of er behoefte is aan uitbreiding van het 
aantal plekken dagbesteding. Zo ja, dan wordt de 
betreffende zorgorganisatie gecontracteerd voor de behoefte 
onder dezelfde voorwaarden als King Arthur Groep en 
Onvergetelijk leven: gelijke monniken gelijke kappen. Daarbij 
wordt een raming gemaakt van de extra vervoerskosten voor de 
gemeente(n). 

   
   

Alternatieven Momenteel zijn er geen alternatieven, doordat aanbieders van 
geïndiceerde Wmo dagbesteding voor (oudere) inwoners met 
dementie alleen nog nieuwe cliënten willen toelaten, wanneer zij 
het vervoer van en naar de dagbestedingslocatie niet zelf hoeven 
uit te voeren. 

   
   

Financiën Afrekening pilot 2021  
De kosten voor de pilot dagbestedingsvervoer 2021 zijn in twee 
delen in rekening gebracht bij gemeenten:  

  Deel 1: Vervoer Gooi en Vechtstreek BV declareert 



maandelijks de gecontracteerde vervoersopslag per cliënt 
bij de zorgorganisatie. De zorgorganisatie declareert de 
vervoersopslag via het digitaal leefplein bij de gemeente. 

  Deel 2: Vervoer Gooi en Vechtstreek BV declareert aan 
het einde van het jaar het verschil tussen de werkelijke 
vervoerskosten voor de pilot en de reeds in rekening 
gebrachte vervoersopslag bij de gemeente. 

In 2021 bedroegen de totale vervoerskosten afgerond € 36.190 
excl. BTW. De vervoersopslag voor dagbesteding dat via het 
digitaal leefplein in rekening is gebracht bedroeg afgerond € 
13.069 (BTW niet van toepassing). De bij gemeenten in rekening 
te brengen extra vervoerskosten zijn afgerond € 23.121 excl. 
BTW. Het Huizer aandeel van deze afrekening 2021 bedraagt € 
4.455,- excl. BTW (€ 4.856 incl. BTW).  
 
Prognose pilot 2022  
Voor 2022 is een nieuwe prognose gemaakt van de verwachte 
aanvullende jaarlijkse vervoerskosten (zie bijlage 2). Met de 
uitbreiding van de pilot is de verwachting dat de gemiddelde 
jaarlijkse kosten per cliënt per jaar in 2022 € 2.277,53 excl. BTW 
bedragen. Dit is gelijk aan 2021. Van deze kosten wordt € 763,22 
(BTW niet van toepassing) in rekening gebracht met de 
vervoersopslag in het digitaal leefplein en € 1.513,31 excl. BTW 
via de eindafrekening van de jaarlijks aanvullende kosten. De 
totale geprognotiseerde aanvullende kosten voor de gemeente 
Huizen in 2022 bedragen afgerond € 6.053 excl. BTW (€ 6.598 
incl. BTW). In totaal bedragen de kosten voor pilot vervoer 
dagbesteding inclusief uitbreiding afgerond € 9.651. Dit is op 
basis van vier cliënten. 
 
Dekking   
Bij de besluitvorming aangaande de pilot in 2021 is rekening 
gehouden met een verwachte aanvullende bijdrage van 
maximaal € 10.207 incl. BTW in 2021 
en maximaal € 13.610 incl. BTW in 2022. Deze bedragen staan 
geraamd op kostenplaats WMO Vervoer (6621030). Er zijn 
daardoor afdoende middelen in de Huizer begroting beschikbaar 
ter dekking van de afrekening pilot 2021 alsmede de 
geprognotiseerde aanvullende kosten 2022. 
 
BTW  
De BTW moet separaat in rekening gebracht worden en is 
kostprijsverhogend voor gemeenten. Voor zowel de afrekening 
2021 als de prognose 2022 geldt het lage BTW tarief van 9%. In 
de vervoersopslag zit geen BTW verwerkt, omdat de 
vervoersprestatie is opgegaan in de hoofdprestatie van de 
zorgaanbieder. De kostprijsverhogende BTW wordt in de huidige 
constructie zichtbaar voor gemeenten. Bij de afrekening 2021 
respectievelijk afrekening 2022 wordt de kostprijsverhogende 
BTW in zijn geheel  in rekening gebracht. 

   
   

Participatie n.v.t. 

   
   



Communicatie n.v.t. 

   
   

Uitvoering en evaluatie Onder voorbehoud van akkoord van de gemeenten is de Regio 
samen met de bestuurlijk trekker (thans Maarten Hoelscher) in 
overleg met Onvergetelijk leven over uitbreiding van de pilot. Na 
instemming met de voorstellen zal de Regio de verdere 
uitvoering met Onvergetelijk leven, King Arthur Groep en Vervoer 
Gooi en Vechtstreek BV uitwerken. 

   
   

Geheimhouding n.v.t. 

   
   

Mede geadviseerd door  

   
   

Bijlagen 1.   Eindafrekening 2021 pilot dagbestedingsvervoer 2021 
2.   Prognose vervoerskosten 2022 


