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Betreft: advies tarieven 2018 Regiotaxi Veenweide
Utrecht, 18 december 2017
CC. de heer M. Smeijers, provincie Utrecht

Geacht College,

Het ROCOV Utrecht heeft uw adviesaanvraag betreffende de tarieven voor de Regiotaxi
Veenweide voor 2018 ontvangen.
Ons is toegezegd dat wij eerder in het proces van de adviesaanvraag zouden worden
betrokken. Naar ons idee is er hier nu niet op een adequate manier invulling aan
gegeven. Daarom vragen wij hiervoor uw aandacht.
ROCOV Utrecht merkt op dat de doelgroep van de regiotaxi voornamelijk bestaat uit
ouderen die geconfronteerd worden met een opeenstapeling van kleine prijsverhogingen
onder andere in de zorg en hulp. Het ligt daarom voor de hand de tarieven niet of zo
weinig mogelijk te verhogen.
De ambtelijke werkgroep Regiotaxi Veenweide heeft voorgesteld voor de tarieven de
Landelijke Tarief Index (LTI) te volgen. Dit heeft tot gevolg dat de op € 0,05 afgeronde
zoneprijs voor het WMO-vervoer ongewijzigd (€ 0,65) blijft, terwijl de zoneprijs voor de
OV-gebruikers van de Regiotaxi wordt verhoogd van € 2,15 naar € 2,20.
Wij zien de noodzaak om de tarieven voor de OV gebruikers aan te passen. Daarom
geven wij een positief advies.
Hoewel het niet tot onze scope behoort, zijn wij verheugd dat het tarief voor de WMOgebruikers dit jaar ongewijzigd blijft.
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Vragen
Als u vragen heeft over ons advies over het tarieven 2018 Regiotaxi Veenweide, kunt u
contact opnemen met het secretariaat.
Wij verwachten uw schriftelijke reactie uiterlijk vier weken na dagtekening van deze
brief.
Met vriendelijke groet,

drs. J. van Leijenhorst
Voorzitter ROCOV Utrecht
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