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Geachte heer Fieten,

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

Burgemeester en wethouders,

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag • IBAN: NL24 BNGH 0285 0042 55 • BIC: BNGHNL2G

Voor wat betreft punt 4 kunnen wij u melden dat wij op 4 augustus jl. een besluit hebben genomen over 
de compensatieregeling en de voorwaarden waaronder de gelden worden verstrekt. Dit collegebesluit is 
al openbaar en kan dus niet nog eens openbaar gemaakt worden. Het besluit luidde als volgt:
- Voor regionaal gecontracteerde aanbieders leerlingen-, jeugdhulp- en Wmo vervoer de 

continuïteitsbijdrage voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 vaststellen op 80% van de verwachte 
reguliere omzet (inclusief eigen bijdrage).

- Met de regionaal gecontracteerde aanbieder Wmo vervoer voor de periode 1 juli tot 1 september
2020 continuïteitsafspraken op maat maken tot een maximum van 80% van de verwachte reguliere 
omzet (inclusief eigen bijdrage).
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Voor wat betreft punt 1 t/m 3 kunnen wij u melden dat er t/m 21 september jl. nog geen gelden zijn 
overgemaakt aan gecontracteerde opdrachtnemers, zodat deze niet openbaar gemaakt kunnen worden.

Op 21 september jl. ontvingen wij uw Wob-verzoek waarin u ons vraagt om de volgende informatie:
1. gelden die overgemaakt zijn aan de gecontracteerde opdrachtnemers voor niet-gereden ritten;
2. gespecificeerd per gecontracteerde opdrachtnemer;
3. gespecificeerd per maanden maart, april en mei 2020 en
4. de voorwaarden waaronder de niet-gereden ritten zijn gecompenseerd.
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