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De gemeente biedt haar inwoners van 65 jaar of ouder gratis reizen aan in de bussen
binnen de gemeente grenzen. In 2012 maakte 10.642 Dordtse 65 plussers gezamenlijk
670.265 busreizen. Hierbij legde ze 2,5 miljoen kilometer af. Uw raad heeft besloten om
het gratis reizen in 2013 en 2014 te continueren en hiervoor financiële middelen
beschikbaar te stellen (jaarlijks € 500.000,--). Deze middelen zijn echter ontoereikend, het
jaarlijks verwachte exploitatie tekort is circa € 70.000, . U wordt de volgende
beheersmaatregelen voorgesteld: het budget "gratis reizen feestdagen" op de zaterdag
voor Sinterklaas (a € 20.000,--) beschikbaar te stellen aan het gratis reizen 65+ in 2013.
In de Kadernota 2014 wordt voorgesteld om deze gratis reisdag op de zaterdag voor
Sinterklaas structureel te laten vervallen; een restant tekort in 2013 via de
budgetoverheveling bij jaarrekening 2013, te dekken uit het beschikbare budget voor
2014; de huidige regeling in 2014 te beëindigen wanneer het plafond budget (van 2x €
500.000,--) wordt bereikt. Dit is naar verwachting rond het derde kwartaal van 2014. Het
is aan de nieuwe raad (na de verkiezingen van maart 2014) om een besluit te nemen
over continuering van het gratis reizen voor 65 plussers. Op dit moment is het technisch
niet mogelijk om automatisch een individuele reisbundel, voor exclusief gebruik op de
stadslijnen, op de ov-chipkaart voor een 65 plusser te up-loaden. Het college wenst deze
mogelijkheid technisch wel beschikbaar te hebben voor de nieuwe raad van na maart
2013. Er wordt dan ook voorgesteld om deze techniek te ontwikkelen (circa € 20.000,--)
voor maart 2014.
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De raad stemt in met het voorstel met twee stemmen tegen van fractie D66.
Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - woensdag 12 juni 2013 20:30
De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de
gemeenteraadsvergadering van 18 juni 2013.

Behandeladvies
De agendacommissie besloot op 28 mei 2013 (inclusief afstemmingsronde per mail op 30
mei) dit raadsvoorstel te agenderen voor 1 blok op 12 juni 2013. Dit raadsvoorstel vloeit
voort uit de RIB (dossier 974931) die u eerder heeft ontvangen.

