
Vragen van de PVDA-fractie inzake Stadspas 

 

1. Vorig jaar heeft de Gemeente Amsterdam de Stadspas gewijzigd. Welke wijzi-

gingen zijn gedaan? En wat zijn de gevolgen en mogelijkheden daarvan voor 

Ouder-Amstel? 

   De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten dat mensen ouder dan 65 jaar  

   weliswaar recht hebben op een stadspas, maar dat zij alleen de bijbehorende  

   kortingsbonnen krijgen indien zij een minimuminkomen hebben. Dit is ingegaan  

   per 1 januari 2013. Indien stadspashouders ouder dan 65 jaar ook de  

   kortingsbonnen willen ontvangen, dienen zij deze apart aan te vragen, zodat wij  

   het inkomen kunnen checken. Dit jaar hebben in Ouder-Amstel 7 mensen deze  

   bonnen aangevraagd en toegekend gekregen. 

   De vergoeding die wij aan Amsterdam moeten betalen voor de Stadspas wordt  

   berekend door de prijs per pas te vermenigvuldigen met het aantal stadspassen  

   dat in het betreffende kalenderjaar is verstrekt aan inwoners van Ouder-Amstel. 

   De prijs per pas wordt berekend door de jaarlijkse kosten van het totale  

   stadspasproject te delen door het  totaal aantal stadspassen die in het  

   betreffende  kalenderjaar zijn verstrekt. Omdat de kosten van het  

   stadspasproject door deze wijziging omlaag zijn gegaan, is de verwachting van   

   Amsterdam dat de kosten per Stadspas in 2013 met € 2,50 exclusief BTW zullen  

   dalen ten opzichte van 2012. In 2012 is er € 29.452 uitgegeven. Voor 2013 is  

   dit in de begroting teruggebracht naar € 25.000. 

 

2. Kan Ouder-Amstel eigen voorwaarden stellen aan wie de Stadspas wel en niet 

kunnen krijgen? 

   Nee, er zijn ambtelijk intensieve gesprekken gevoerd met het Hoofd Stadspas  

   Amsterdam. Hieruit kwam wederom naar voren dat wij geen eigen  

   beleidsmatige keuzes kunnen maken in verband met de Stadspas.  

   Ouder-Amstel heeft in de gesprekken aangegeven dat zij graag wat meer  

   keuzemogelijkheden wil hebben in verband met de verstrekking van de  

   Stadspas. Het antwoord hierop is dat dit niet mogelijk is. De toezegging is  

   gedaan dat wij op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen in  

   deze richting. 

 

3. Wie toetst op dit moment de aanvragen voor een Stadspas in Ouder-Amstel? 

De eerste check van potentieel rechthebbenden vindt in Ouder-Amstel plaats. 

Daarna wordt het adressenbestand doorgestuurd aan Stadspas Amsterdam.  

Stadspas Amsterdam stuurt een brief naar alle rechthebbenden waarin zij de 

Stadspas kunnen aanvragen.  

De aanvragen worden verder behandeld door Amsterdam. Van mensen ouder 

dan 65 jaar is het inkomen niet bekend en kunnen wij niet vaststellen of zij 

recht hebben op de kortingsbonnen. Wij sturen alle mensen ouder dan 65 jaar 

een brief, waarin staat dat zij de kortingsbonnen kunnen aanvragen bij de ge-

meente mits zij een minimuminkomen hebben en hun inkomensgegevens willen 

verstrekken. Indien iemand deze bonnen aanvraagt doet de gemeente een in-

komenscheck en stuurt, indien akkoord, de aanvraag voor de kortingsbonnen 

door naar Amsterdam. 

 

4. De Gemeente Oostzaan heeft Amsterdam gevraagd of zij gebruikers een eigen 

bijdrage mogen vragen voor de Stadspas. Aldus de beleidsmedewerkster die wij 

hebben gesproken, heeft Amsterdam daar geen bezwaar tegen indien Oostzaan 

zelf de administratie en inning doet. Bent u bekend met de enquête die Oost-

zaan onder haar Stadspashouders heeft gedaan m.b.t. een eigen bijdrage en 

met het onderzoek hoe dit in te voeren in de eigen organisatie? 

  (PS: er heeft nog geen besluitvorming over plaatsgevonden) 

  Wij waren niet bekend met het onderzoek in Oostzaan. Naar aanleiding van uw    

  vragen hebben wij nogmaals contact opgenomen met het Hoofd Stadspas. Deze    



  heeft verklaard dat “wij ervan uitgaan dat de deelnemende gemeente, ons beleid   

  en afgesproken regels volgt. Er is geen ruimte voor een uitzondering per  

  gemeente. Niet op het gebied van selectie, eigen bijdrage of een nieuw systeem   

  onder de naam van Stadspas.” 

 

5. Gezien dat de WMO-WWB-raad in 2012 nog had geadviseerd de Stadpas niet af 

te schaffen en dat deze intensief en naar grote tevredenheid wordt gebruikt, 

heeft u  gekeken of de Stadspas behouden kan worden door deze op een andere 

manier te bekostigen? Bijvoorbeeld door de houders van de pas een eigen bij-

drage te laten betalen? 

   Het is niet mogelijk om een eigen bijdrage te vragen voor de Stadspas. Wij zien    

   ook geen andere mogelijkheden voor bekostiging van de Stadspas, gelet op het  

   feit dat wij aan moeten sluiten bij de regels van Amsterdam. 

 

6. Kan er een systeem worden ingevoerd waarbij de niet-minima zelf betalen voor 

de Stadspas? En kunt u een inschatting geven van de kosten van zo'n systeem? 

   Zie vraag 5. 

 

7. In de Keuzematrix kortingspas bij het raadsvoorstel staat dat de Keuzekaart al-

leen voor minima bedoeld is en dat zo'n 200 inwoners gebruik zullen / mogen 

maken van de Keuzekaart.  Hoeveel van deze gebruikers kunnen tevens aan-

spraak doen op het Jeugdfonds? 

             Alle gebruikers kunnen aanspraak maken op het jeugdfonds, mits zij ouder dan  

             5 jaar of jonger dan 18 jaar zijn en hun ouders een minimuminkomen hebben. 

 

8. Hoeveel jongeren behoren tot de minima en kunnen een beroep doen op het 

Jeugdfonds? 

     Wij hebben geen gegevens over het aantal jongeren dat in onze gemeente tot de  

     minima behoort. Wel weten wij dat er 400 huishoudens zijn met een inkomen tot  

     110% van het sociaal minimum. Ook weten wij dat er in 2012 68 kinderen waren  

     die gebruik maakten van het jeugdfonds. 

 

9. In het raadsvoorstel staat geschreven dat "interessant op te merken dat 95,3% 

van de stadspashouders ouder is dan 65 jaar en dat van alle stadspashouder 

21,7% behoort tot de minima". Waarom staat in Keuzematrix kortingspas dat er 

200 gebruikers zullen zijn van de Dorpspas/Keuzekaart?  21,7% van 2.000 pas-

houders zijn 434 en niet 200 pashouders. 

      In Ouder-Amstel zijn 400 huishoudens met een minimuminkomen. Van deze  

             huishoudens hebben op dit moment 434 mensen een Stadspas aangevraagd en  

             in hun bezit. Van deze minima zijn er 154 mensen jonger dan 65 jaar. Dit  

             betekent dat er 280 minima zijn die ouder zijn dan 65 jaar. Van deze 280  

             oudere minima hebben 7 mensen de kortingsbonnen aangevraagd.  

             Samenvattend ontvangen 161 mensen met een minimuminkomen de Stadspas  

             met kortingsbonnen. De overige 273 oudere minima hebben geen aanvraag  

             voor kortingsbonnen ingediend. Op basis van het aantal minima jonger dan 65  

             jaar die de pas ontvangen en het aantal verstrekte kortingsbonnen zijn wij  

             uitgegaan van 200  pashouders. In ons antwoord op vraag 11 kunt u lezen  

             waarom wij rekening houden 200 gebruikers ten opzichte van  het huidige  

             aantal van 161 stadspashouders met een minimuminkomen. 

             Vorig jaar hebben 1787 mensen ouder dan 65 jaar de Stadspas ontvangen.           

             Volgens het onderzoek uit 2012 zijn er in deze groep 273 ouderen met een  

             minimuminkomen die wel recht hebben op de kortingsbonnen, maar deze niet  

             hebben aangevraagd. 

 

10. Wordt met het aantal pashouders in Keuzematrix kortingspas het aantal inwo-

ners (zowel jongeren en volwassenen) of het aantal gezinnen bedoeld? 

             Met het aantal gebruikers wordt het aantal personen bedoeld, dus niet het  



             aantal huishoudens. 

 

11. Hoeveel denkt u het gebruik van de kortingspas door minima te kunnen laten 

stijgen met een Dorpspas of Keuzekaart in de plaats van de Stadspas? (exclu-

sief het huidige gebruik van het jeugdfonds)? 

Wij beogen een  groei van gebruikers, daarom houden we rekening met 200 

gebruikers ten opzichte van het huidige aantal van 161 stadspashouders met 

een minimuminkomen. Wij schatten in dat het aantal gebruikers zal groeien 

omdat het aanbod bestaat uit lokale initiatieven en activiteiten. Hierdoor wordt 

een belangrijke belemmering weggenomen: de kosten en afstanden die gepaard 

gaan bij het moeten reizen naar Amsterdam voor het aanbod van de Stadspas. 

 

Vraag van de CDA-fractie inzake Stadspas 

 Stadspas: hoe groot is de doelgroep minima? 

 Er zijn in Ouder-Amstel 400 huishoudens met een inkomen tot 110% van het  

 sociaal minimum.  

 

 


