WMO Clientenraad Gemeente Midden-Delfland

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden
Midden-Delfland, 14 april 2014

Ons kenmerk
Uw kenmerk
Onderwerp

: A030_10-4-2014
:
: ongevraagd advies folder pashouders Regio Taxi Haaglanden

Geacht College,

Graag vraagt de WMO-Cliëntenraad uw aandacht voor het volgende.
Eind december 2013 ontvingen alle pashouders van de Regiotaxi Haaglanden een nieuwe folder met
daarin o.a. de nieuwe tarieven voor 2014 en overige informatie.
Bekend is, dat de gemeente Midden-Delfland het gebruik van de WMO-pas uitgesloten heeft voor het
vervoer in verband met betaalde arbeid.
Artikelsgewijze toelichting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente
Midden Delfland 2012, Art 15 lid 2: “Uitgesloten zijn verplaatsingen die met een speciaal
vervoermiddel gemaakt moeten worden in verband met betaalde arbeid. Verder zijn ook vakanties en
ander verblijf buiten het gebied zoals omschreven met woonplaats en omgeving uitgesloten”
In deze nieuwe folder is echter een beperking voor alle pashouders opgenomen met de titel “Niet
toegestaan gebruik”.
In de eerste alinea staat namelijk: De deelnemende overheden subsidiëren het RegioTaxi-vervoer. Zij
bepalen voor welke doeleinden gebruik gemaakt kan worden van RegioTaxi Haaglanden.
En in de derde alinea: Zowel voor WMO- als voor OV-reizigers geldt dat de RegioTaxi-ritten geen ritten
mogen zijn die via een andere regeling worden vergoed, zoals bijvoorbeeld ritten naar de dagopvang,
activiteitencentra, WSW-werk-locatievervoer of zittend ziekenvervoer. Gemeenten en provincie staan
dit niet toe. Hiervoor zijn de zorgaanbieders verantwoordelijk. De gemeente bepaald van welke
voorzieningen u gebruik kunt maken en welk bedrag u per zone betaald.
De beperking voor WMO- pashouders wordt hierin dus uitgebreid voor het vervoer naar dagopvang en
activiteitencentra en voor de overige pashouders worden al deze beperkingen nu ook van toepassing.
De WMO-Cliëntenraad heeft echter geen besluit van het Stadsgewest Haaglanden kunnen
achterhalen, waarop dit gegrond is en komt dus tot de conclusie, dat de hierboven vermelde
beperkingen niet rechtsgeldig zijn.
Wellicht is er toch wel een besluit. In dat geval ontvangt de WMO-Cliëntenraad hier graag een kopie
van.
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WMO Clientenraad Gemeente Midden-Delfland
Ongevraagd advies in geval er een ten grondslag liggend besluit ontbreekt:
- stuur alle pashouders in de gemeente Midden Delfland een brief met een rectificatie van de folder
van de Regio-Taxi Haaglanden.
- bevorder in het bestuur van het Stadsgewest Haaglanden, dat de RegioTaxi Haaglanden wordt
opgedragen om een correcte nieuwe folder te verspreiden.

Met vriendelijke groet,
namens de WMO-Cliëntenraad Midden-Delfland

C.J.Harteveld
Voorzitter

_____________________________________________________________________________________________
Voorzitter: Cees Harteveld
Westlander 28
2636 CZ Schipluiden
tel: 015-3809465/06-42225014

KvK nr. 27380444
Rabobank nr. 1239.80.275

secretaris: Els de Graaf
Prinses Beatrixstraat 6
2635 HC Den Hoorn
tel: 015-2569966/06-48620617

