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MOTIE 
Gratis OV voor 66-plussers met een krappe beurs 

 

De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 29 september 2022 

 

Constaterende dat: 

• De Drechthopper en de Wijkhopper momenteel minder uren rijdt (dan overeengekomen) en de 
verwachting is dat dit op de korte en middellange termijn niet zal veranderen; 

• De Drechthopper en de Wijkhopper alleen beschikbaar is voor 75-plussers met een Wmo-
indicatie; 

• 66-plussers die minder mobiel zijn en een krappe beurs hebben, een groter risico lopen om 
eenzaam te worden en een kwetsbare gezondheid te ontwikkelen;   

• Er gemeenten zijn die voor 66-plussers gratis (of tegen een zeer gereduceerd tarief) openbaar 
vervoer aanbieden en dit aanbod wegens succes continueren (bijvoorbeeld Dordrecht, 
Ridderkerk, Albrandswaard).    

 

Overwegende dat: 

• Het openbaar vervoer als middel een goede en milieuvriendelijk vervoersmiddel is; 
• Het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer in de ambitie past om 

klimaatdoelstellingen te realiseren;   
• Eenzaamheid een toenemend probleem is onder ouderen en kan leiden tot 

gezondheidsproblemen.   

 

Verzoekt het college: 

• Bij diverse gemeenten, die reeds aan ouderen gratis openbaar vervoer aanbieden, te rade te 
gaan hoe zij dit geregeld hebben en welke effecten zij zien;  

• Met overige vervoersbedrijven in onze regio (Qbuzz, Blue Amigo) en de regiogemeenten in 
overleg te gaan en te achterhalen welke mogelijkheden er zijn om 66-plussers met een krappe 
beurs uit onze gemeente gratis openbaar vervoer aan te bieden;  

• De raad een voorstel te doen voor gratis openbaar vervoer voor 66-plussers met een krappe 
beurs óf 

• De raad, wanneer zij het aanbieden van gratis openbaar vervoer niet als mogelijk en/of wenselijk 
zien, beargumenteerd te informeren over de redenen hiervoor. Hierbij minimaal toe te lichten 
waarom het in andere gemeenten wel lukt om 66-plussers met een krappe beurs gratis openbaar 
vervoer aan te bieden.  

• De raad uiterlijk 1 april 2023 over de uitkomst te informeren.  



 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Ondertekening: 
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