ADVIES VALLEIHOPPER

Geacht Bestuur ,

U vraagt onder andere de Adviesraad Sociaal Domein Rhenen welke lokaal en regionaal toepasbare
maatregelen wij als mogelijk zien om het gebruik van Valleihopper in lijn te brengen met de
algemene uitgangspunten van de Wmo.
Met deze vraag verzoekt U om een advies dat o.i. buiten de opdracht van de Adviesraad ligt. Het is
aan U die maatregelen te zoeken , waarover wij dan een opvatting kunnen geven of toepassing al
dan niet gewenst is .
Wij zullen U dan ook geen mening geven over de vraag of in gegrepen dient te worden in
het aantal kilometers wat gereisd mag worden, het tarief, de ‘beschikbaarheidstijden’ van vervoer en
van callcenter, de reserveringstermijn en de beschikking door elke individuele gemeente. M.b.t. deze
onderwerpen verwachten we later, als U uw keuzes heeft gemaakt alsnog een adviesvraag.
Wij geven U wel graag enkele meningen over sommige van uw uitspraken
1. Het bestuur van Valleihopper vindt het vanuit het oogpunt van inclusie gewenst dat ook
reizigers met een beperking zoveel mogelijk gebruik maken van het AOV en dus ook van
HaltetaxiRRReis. Zonder de zorg voor onze inwoners met een beperking, uit het oog te
verliezen.
Deze redenering komt ons nogal gezocht over als argument voor een bezuiningsslag. De gehele
notitie overziend lijkt het erop dat , ondanks het excuus zinnetje aan het eind, inclusie i.p.v. een
recht nu een plicht wordt waaraan de mens met een beperking zelf inhoud moet geven. Maar van
Dale geeft als definitie : 'insluiting, het tegenovergestelde van exclusie (uitsluiting)' . En dat gaat
over de samenleving, niet over het uitgesloten individu. Een samenleving waar iedereen kan
meedoen. Onze vraag aan U is dan ook : welke middelen zet U in om dat mogelijk te maken ?

2. Het bestuur van de Valleihopper lijkt van mening dat in de huidige situatie te beperkt een
beroep gedaan wordt op zelfredzaamheid of op samenredzaamheid en onvoldoende gebruik
wordt gemaakt van voorliggende voorzieningen en/of te weinig een mix van middelen wordt
ingezet
De Adviesraad Sociaal Domein is , uiteraard van mening dat het vanzelfsprekend is om inwoners op
hun mogelijkheden tot zelfredzaamheid aan te spreken . Maar wel in het redelijke en met zo min
mogelijk bureaucratie . Want het indienen van een aanvraag, het beoordelen van de mate waarover
men nog beschikt over mogelijkheden voor zelfredzaamheid , de afhandeling, de herbeoordelingen
zijn bureaucratische processen die een grote drempel vormen en burgers juist meer in het isolement
kunnen dringen .

Tot slot nog het volgende :

De Adviesraad Rhenen zou het op prijs stellen bij eventuele vervolgvragen minimaal 6 weken , vanaf
binnenkomst bij de Raad , beschikbaar te hebben om zich op de vraag te kunnen oriënteren, te
kunnen overleggen en het advies te kunnen formuleren .
Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domein Rhenen

