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Wmo-vervoer
U kunt bij de gemeente een ver-
voersvoorziening aanvragen als u 
door een handicap of ziekte lang-
durig geen gebruik kunt maken van 
het openbaar vervoer of een (brom-)
fiets, maar aangewezen bent op taxi- 
of autovervoer. Een vervoersvoorzie-
ning is een tegemoetkoming in de 
kosten voor taxivervoer, rolstoel-
taxivervoer of het gebruik van de 
eigen auto. De tegemoetkoming in 
autokosten wordt alleen verstrekt als 
u geen gebruik kunt maken van een 
taxi of rolstoeltaxi.
Om vast te stellen of u hiervoor in 
aanmerking komt, zal in de meeste 
gevallen een medisch onderzoek 
door een onafhankelijk arts plaatsvin-
den. 

De gemeente heeft een zorgplicht 
voor het vervoer in een gebied tot 
en met 5 openbaar vervoerzones. In 
Krimpen aan den IJssel is er echter 
voor gekozen om het vervoersgebied 
niet te begrenzen. U kunt dus desge-
wenst door heel Nederland reizen 
met het Wmo-vervoer.

Het Wmo-taxivervoer wordt in onze 
gemeente uitgevoerd door Con-
nexxion Taxi Services. Bij het Wmo-
taxivervoer wordt u thuis opgehaald 
en naar uw bestemming gebracht, 
zonodig met hulp van de chauffeur. 
Verder kunt u gratis een begeleider 
meenemen.

Een aanvraagformulier kunt u ver-
krijgen bij de Balie welzij, zorg en 
opvoeding in het Gezondheidscen-
trum, telefoon 0180-517590.

Belbus
Als u 60 jaar of ouder bent en inwo-
ner van Krimpen aan den IJssel dan 
kunt u voor vervoer binnen de ge-
meente lid worden van de Stichting 
Belbus.

De bussen van deze vrijwilligersorga-
nisatie rijden uitsluitend op afspraak 
binnen de gemeente van maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 
17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 15.00 uur. De rit dient minimaal 
één dag van tevoren te worden 
aangevraagd. U wordt opgehaald en 
gebracht naar de door u opgegeven 
plaats.

U kunt lid worden van de Stichting 
Belbus tegen een betaling van een 
maandelijkse contributie van 
€ 6,00. Daarnaast betaalt u per rit. 
Rittenkaarten, rechtgevend op 11 rit-
ten, kosten € 5,00.

U kunt zich aanmelden van maandag 
tot en met vrijdag tussen 9.00 en 
16.00 uur via telefoonnummer 
0180-513030 of kijk op 
www.belbus-krimpen.nl
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Valys
Valys wordt in opdracht van het 
Ministerie van VWS uitgevoerd. Valys 
is opgezet voor sociaal recreatieve 
uitstapjes op bovenregionale afstan-
den. Dat wil zeggen dat u met Valys 
tegen een aantrekkelijk taxitarief 
reizen kunt maken die langer zijn dan 
vijf openbaar vervoerzones.

U komt in aanmerking voor Valys als 
u één van de volgende documenten 
heeft:
•Een bewijs van de gemeente dat u 

recht heeft op Wmo-vervoer;
•Een bewijs van de gemeente dat u 

recht heeft op een Wmo-rolstoel of
 scootmobiel;
•Een gehandicaptenparkeerkaart 

uitgegeven door de gemeente;
•Een OV-begeleiderskaart van de 

Nederlandse Spoorwegen.

Als Valys-pashouder krijgt u jaarlijks 
een persoonlijk kilometerbudget 
waarmee u voor € 0,18 per kilometer 
met Valys kunt reizen. U mag 1 be-
geleider gratis meenemen en  nog 
maximaal 3 reisgenoten waarvoor 
betaald moet worden. Deze reisge-
noten betalen elk eveneens € 0,18 per 
kilometer.

Om van Valys gebruik te kunnen ma-
ken heeft u een Valys-pas nodig. De 
pas kost éénmalig € 6,79. De pas kunt 
u aanvragen via telefoon 0900-9630 
of www.valys.nl

In tegenstelling tot het Wmo-vervoer 
in Krimpen aan den IJssel kent Valys 
geen inkomensgrens.

Ziekentaxivervoer
Vanaf 1 juni 2004 heeft het Ministerie 
van VWS een nieuwe regeling (de zo-
genaamde ZVW-regeling) voor het 
zittend ziekenvervoer vastgesteld. 
Onder zittend ziekenvervoer wordt 
verstaan openbaar vervoer, eigen 
vervoer of taxivervoer vanwege een 
medische behandeling.

Voor de nieuwe regeling komen al-
leen personen in aanmerking die:
•Nierdialyse moeten ondergaan;
•Chemo- of bestralingstherapie 

moeten ondergaan;
•Een oncologische behandeling 

moeten ondergaan;
•Permanent gebruik maken van een 

rolstoel en die geen eigen aange-
past vervoer hebben.

•Door een visuele handicap niet in 
staat zijn om zelfstandig te reizen.

Voor individuele gevallen is in de 
nieuwe regeling een hardheidsclau-
sule opgenomen. Personen die als 
gevolg van een ziekte of aandoening 
langdurig zijn aangewezen op 
vervoer kunnen hier een beroep op 
doen.

De zorgverzekeraar bepaalt of u dit 
vervoer echt nodig heeft. Als u wilt 
weten hoe deze vorm van vervoer 
precies werkt en of u daarvoor in 
aanmerking komt dan kunt u het 
beste contact opnemen met uw zorg-
verzekeraar.
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Bijzondere bijstand
Als u wel in aanmerking komt voor 
een vergoeding voor ziekentaxiver-
voer (zoals in het vorige hoofdstuk 
omschreven, de zogenaamde ZVW-
regeling) komt u niet in aanmerking 
voor aanvullende bijzondere 
bijstand, aangezien deze regeling als 
regel passend en toereikend wordt 
geacht. In de kosten van de jaarlijkse 
eigen bijdrage kan onder bepaalde 
voorwaarden wel bijzondere bijstand 
worden verleend.

Beschikt u reeds over een Wmo-ver-
voersvoorziening of komt u hiervoor 
in aanmerking dan wordt eveneens 
geen aanvullende bijzondere 
bijstand voor taxikosten verstrekt, 
aangezien de gronden die hebben 
geleid tot aanpassing van de ZVW-
regeling (inclusief beroep op mantel-
zorg) afwijzing rechtvaardigen.

Slechts in bijzondere individuele 
gevallen is onder de volgende voor-
waarden bijzondere bijstand in de 
kosten van het vervoer van en naar 
ziekenhuizen mogelijk:
•Aannemelijk moet zijn dat u niet tot 

de doelgroep behoort waarvoor 
de gewijzigde ZVW-regeling nog 
openstaat, blijkens een schriftelijke 
afwijzing van de zorgverzekeraar.

•Eveneens moet zijn aangetoond dat 
een beroep op de hardheidsclau-
sule is afgewezen.

•Slechts bij ziekte korter dan zes 
maanden wordt bijzondere bijstand 
voor taxikosten verleend, namelijk 
indien aannemelijk is dat volgens de 
behandelend arts het gebruik van 
het openbaar vervoer niet mogelijk 
is. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door Medicorner. De criteria van 
de Wmo zijn van overeenkomstige 
toepassing.

Wordt aan bovenstaande criteria 
voldaan dan kan, volgens de gang-
bare berekening bijzondere bijstand 
verleend, rekening houdend met uw 
beschikbare draagkracht.

Slechts de werkelijke taxikosten 
worden in aanmerking genomen 
tot een maximum van € 582,00 per 
kalenderjaar, aangezien het redelijk 
moet worden geacht dat bij hogere 
kosten een beroep wordt gedaan op 
mantelzorg.
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Vrijwilligersvervoer naar 
ziekenhuizen

Als u geen gebruik kunt maken van 
het reguliere openbaar vervoer en 
u zelf geen auto rijdt, kunt u een 
beroep doen op vrijwilligersvervoer, 
zonodig met begeleiding, naar 
ziekenhuizen in de regio. Dit vervoer 
wordt verzorgd door vrijwilligers van 
ContourdeTwern.

U kunt gebruik maken van het vrijwil-
ligersvervoer als u zelf een afspraak 
heeft in het ziekenhuis met uw spe-
cialist voor behandeling, controle, 
foto’s maken, etc. Er is ook een moge-
lijkheid om gebruik te maken van het 
vervoer om iemand te bezoeken die 
in het ziekenhuis ligt of verblijft in een 
revalidatiecentrum of verpleeghuis. 
Voor dit bezoek gelden dezelfde 
regels. Een bezoek kan maximaal 45 
minuten duren.

Voor veelvoorkomende bestem-
mingen geldt een vast tarief inclusief 
voorrijkosten, de heen- en terugreis 
en exclusief parkeergeld. Zie het 
overzicht in de kolom hiernaast.
Voor andere bestemmingen geldt 
een vergoeding van € 0,39 per km 
plus € 1,75 voorrijkosten en eventuele 
parkeerkosten. U rekent direct met 
de chauffeur af. U kunt dit vervoer 
tot uiterlijk 3 werkdagen vóór uw af-
spraak aanvragen bij het Vrijwilligers-
loket, telefoon 0180-553008. U kunt 
ook contact opnemen met de Balie 
welzijn, zorg en opvoeding via 0180-
517590. De receptie van de Balie is op 
doordeweekse dagen bereikbaar van 
8.30 tot 17.00 uur,
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Afdeling 
Samenleving

Raadhuisplein 117
Krimpen aan den IJssel

Correspondentieadres:
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel

T: 14 0180
E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl
I: www.krimpenaandenijssel.nl
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