Raadsvergadering: 09 nov 2016
Besluit: AANGEHOUDEN

Motie 04
Datum ingekomen
Volgnummer
Status
Registratienummer
Onderwerp

2 november 2016
3
AANGEHOUDEN/BOVEN DE MARKT GEHOUDEN
E201639080

Aanpassing tarieven regiotaxi

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 9 november 2016 omtrent
het vaststellen van de Raadbegroting 2017 onder agendapunt 3
Constaterende dat:
1. Onlangs het contract ten aanzien van regiotaxivervoer is overgegaan van BIOS naar
Connexxion
2. Daarbij ook de tarieven zijn aangepast
3. De tarieven voor ritten tot 25 km nauwelijks zijn aangepast en in overeenstemming zijn met
vergelijkbare ritten bij andere gemeenten in Noord-Holland
4. De tarieven voor ritten tussen 25 en 35 km aanmerkelijk zijn gestegen in prijs omdat voor het
meerdere dan 25 km commerciële tarieven worden aangehouden van € 1,86 per kilometer
5. Het gevolg hiervan is dat voor deze afstanden de tarieven soms met meer dan 400% zijn
gestegen
6. Voor soortgelijke afstanden per openbaar vervoer minder dan de helft van de gehanteerde
regiotaxiprijs wordt gevraagd
7. Voor ritten langer dan 35 km gebruik gemaakt kan worden van Valys, tegen € 0,20 per
kilometer
Overwegende dat:
1. Voor een rit van 34 km via Connexxion een tarief van € 21,13 verschuldigd is, en voor een rit
van 35 km via Valys een tarief van € 7,-- betaald moet worden
2. Het onwenselijk is dat er een dergelijke zware ongelijkheid in tarieven wordt aangehouden
3. Het onwenselijk is dat gebruikers van de regiotaxipas een (aanmerkelijk) hoger bedrag voor
hun vervoer kwijt zijn dan indien ze met openbaar vervoer hadden kunnen reizen
4. Het college in antwoord op vragen van Burgerbelang heeft aangegeven dat de gemeente
tussen de 25 en 35 km voornemens is maatwerk te leveren indien er spraken is van een
belangrijke regelmatige vervoersbestemming
5. Dit maatwerk er uit bestaat dat het thans nog aangehouden commerciële tarief van € 1,86
per kilometer wordt vervangen door hetzelfde tarief als geldt voor afstanden onder de 25 km,
zijnde € 0,14 per kilometer
6. Dit voornemen ook zou moeten gelden ingeval van een incidentele vervoersbestemming

Spreekt uit:
Dat het onacceptabel is dat in de gemeente Heerhugowaard, bij de overgang naar een andere
aanbieder van de regiotaxi, de gebruiker met een tariefsstijging van soms 400% is
geconfronteerd, en ook dat het onacceptabel is dat de gebruiker bij bepaalde afstanden meer dan
het dubbele betaalt dan bij gebruik van het openbaar vervoer
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Draagt het College op:
- Het gemelde voornemen, om bij gebruikmaking van de regiotaxi voor afstanden tussen 25 en 35
km met maatwerk te komen, toepast voor alle gevallen dat met de regiotaxi wordt gereisd en niet
alleen indien regelmatig dergelijke afstanden wordt gereisd
- Dit maatwerk er uit dient te bestaan dat het thans nog aangehouden commerciële tarief van €
1,86 per kilometer wordt vervangen door hetzelfde tarief als geldt voor afstanden onder de 25 km,
zijnde € 0,14 per kilometer
- De kosten die dit met zich meebrengt te bekostigen in het kader van de WMO, vanuit het
gegeven dat het belangrijk is dat burgers die zijn aangewezen op de regiotaxi daardoor kunnen
meedoen in de samenleving

En gaat over tot de orde van de dag,
Fracties
Burgerbelang

Senioren Heerhugowaard

SP
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