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Betreft: advies tarieven Regiotaxi
Utrecht, 16 oktober 2012
Geachte heer Boersma,
Hartelijk dank voor uw adviesaanvraag aangaande de tarieven van de regiotaxi 2013. Het
ROCOV Utrecht heeft deze adviesaanvraag in de vergadering van 9 oktober jl. besproken en
wil u door middel van deze brief graag van advies voorzien.
U stelt in uw tarief twee tariefsverhogingen voor: een verhoging van 5,8% voor de WMOreiziger en 0% voor de vrije reiziger.
Het ROCOV heeft begrip voor de budgettaire krapte bij de diverse gemeentes. Tegelijk
constateren we dat de kosten van exploitatie over 2012 zijn gestegen met 5,8%. Het ROCOV
gaat dan ook akkoord met de tariefsverhoging voor de Wmo-reiziger, met dien verstande dat
de tarieven voor 2014 worden gebaseerd op de niet afgeronde bedragen.
Wij vinden het tarief van de vrije reiziger momenteel te hoog, ondanks het feit dat u geen
verhoging voorstelt voor 2013. Hierdoor worden mensen die afhankelijk zijn van de
Regiotaxi, aangezien zijn niet in een gebied wonen met openbaar vervoer, het veel lastiger
gemaakt om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Dit is terug te vinden in de
gebruikersaantallen van de Regiotaxi. Deze zijn met ruim 50% afgenomen ten opzichte van
de situatie van voor de tariefsverhoging. De Regiotaxi functioneert daardoor niet meer als
alternatief voor het openbaar vervoer. In uw beleid wordt wel vaak naar de Regiotaxi
verwezen om leemtes in het reguliere openbaar vervoer op te vangen.
Het reguliere openbaar vervoer wordt steeds grofmaziger, en het alternatief Regiotaxi wordt
te duur. Wij dagen u uit met alternatieven te komen om de sociale functie van het openbaar
vervoer te waarborgen tegen een betaalbaar tarief.
Natuurlijk zijn wij benieuwd naar uw reactie op dit advies. Wij zien uw schriftelijke reactie
graag binnen vier weken na verzending van dit advies tegemoet.
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Met vriendelijke groet,

drs. J. van Leijenhorst
Voorzitter ROCOV Utrecht
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