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Datum 1 december 2021  <aanhef><naam> 

<adres> 

<postcode><woonplaats> 

 

Kenmerk 21.0008006 

Inlichtingen Klantenservice 

Telefoon 0900-9668 

Onderwerp Tarieven Wmo-vervoer per  

1 januari 2022 

 

 

Geachte <naam>, 

 

Op 1 januari veranderen de tarieven voor uw Wmo-vervoer. Dat is een gevolg van de jaarlijkse indexering 

van de kosten. Maar er verandert meer. Vanaf 1 januari 2022 betaalt u namelijk niet meer per gereden 

zone, maar per kilometer. In deze brief leest u hier meer over. 

 

Ritprijs per kilometer 

Op dit moment betaalt u het Wmo-vervoer nog per zone. U kunt daarbij maximaal 5 zones reizen of 25 

kilometer. Vanaf 1 januari wordt uw ritprijs uitsluitend berekend op basis van het aantal kilometers. Vanaf 

dat moment betaalt u dus niet meer per zone.  

 

Kortste afstand 

Uw ritprijs bepalen we op basis van de kortste afstand van deur tot deur, net als we dat nu al doen. Deelt u 

de Wmo-taxi met andere pashouders, dan is dat dus niet van invloed op uw ritprijs. Ook de maximale 

afstand die u kunt reizen verandert niet. Dat is en blijft 25 kilometer. Voor ritten langer dan 25 kilometer 

kunt u gebruik blijven maken van Valys. 

 

Waarom deze wijziging? 

Uw gemeente heeft dit samen met de zeven regiogemeenten besloten. Ze sluiten daarmee aan bij de 

werkwijze van veel andere gemeenten en het openbaar vervoer. Een tarief per kilometer is eenvoudig en 

eerlijk: 1 kilometer reizen is 1 kilometer betalen.  

 

In het openbaar vervoer betalen reizigers al sinds de invoering van de OV-chipkaart een tarief per 

kilometer. Ook Valys, de landelijke Wmo-vervoerder, werkt al langer met een tarief per kilometer. 

 

Jaarlijkse indexering van kosten 

Ieder jaar berekenen we de kosten van het Wmo-vervoer op basis van de NEA-indexatie. In 2022 betekent 

dit een stijging van 3,5%. De overgang naar een kilometertarief heeft hier geen invloed op. 

 

Tarief per 1 januari 2022 

De gemeenten dragen een belangrijk deel van de kosten van het Wmo-vervoer. Daardoor kunnen we de 

ritprijs voor u betaalbaar houden. Uw ritprijs bestaat uit een vast opstaptarief plus een kilometertarief. Het 

opstaptarief bedraagt vanaf 1 januari 2022 € 1,02. Het tarief per kilometer is vanaf 1 januari € 0,17 

(afgerond tarief). Daarmee zijn de kosten voor u vergelijkbaar met die van het openbaar vervoer. 



 

 

 

Antwoord op uw vragen 

Hebt u vragen naar aanleiding van deze brief? In de bijgevoegde folder en op www.vervoergv.nl vindt  u 

meer informatie over reizen met het Wmo-vervoer. Natuurlijk helpen ook onze medewerkers u graag 

verder. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0900-9668 of via e-mail 

klantenservice@vervoergv.nl. 

 

Vervoer Gooi en Vechtstreek maakt het Wmo-vervoer graag persoonlijk en betrouwbaar. Onze chauffeurs 

staan ook in 2022 met plezier voor u klaar! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. 

 
Igor Meuwese  

Algemeen directeur 
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