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Aan              : Gemeenteraad 

Van             : Ilse Ursem 

Onderwerp  : Raadsinformatiebrief verandering in bekostiging Regiotaxi 

Datum        : 6 mei 2022 

Documentnr  : D22.003797 

Zaaknummer : ZK22000943 

Geachte raadsleden, 

Graag informeren wij u over de wijzigingen in het collectief Wmo vervoer, de Regiotaxi. 

De colleges van de zeven Westfriese gemeenten hebben besloten de Regiotaxi per 1 januari 2023 te 

bekostigen op basis van gereden kilometers in plaats van zones en de hoogte van de reizigersbijdrage 

aan te passen. Daarbij wordt het gebruik van de Regiotaxi beperkt tot 25 kilometer, met uitzondering 

van enkele centrale bestemmingen zoals ziekenhuizen en de stad Hoorn. Voor ritten langer dan 25 

kilometer kan gebruik worden gemaakt van het Valys. 

Aanleiding 

De hoogte van de reizigersbijdrage voor de Regiotaxi is sinds 2008 niet aangepast en de tarieven zijn 

laag in vergelijking met andere regio’s en het openbaar vervoer. Een reiziger in het openbaar vervoer 
betaalt meer om dezelfde afstand te overbruggen dan een reiziger met de Regiotaxi Westfriesland 

terwijl er meer kwaliteit wordt geboden. Daarom wordt de basis voor bekostiging van de Regiotaxi 

gewijzigd van zones naar kilometers, zoals in het openbaar vervoer, en wordt de eigen bijdrage voor 

reizigers verhoogd naar vrijwel hetzelfde bedrag als de reizigersbijdrage die in het openbaar vervoer 

wordt betaald.  

Argumenten 

Bekostiging op basis van kilometers in plaats van zones is transparanter en eerlijker voor gemeenten 

en reizigers. Eén kilometer reizen is één kilometer betalen. Deze bekostigingssystematiek sluit aan bij 

het openbaar vervoer. Veel gemeenten zijn met de invoering van de OV-chipkaart al overgestapt op 

een bekostiging op basis van kilometers.  

De reizigersbijdrage voor reizigers met een Wmo vervoerspas is op dit moment lager dan het tarief 

voor het openbaar vervoer. Daarom wordt een verhoging van de reizigersbijdrage voorgesteld die 

ongeveer gelijk is aan het tarief voor het openbaar vervoer. De tarieven zijn afgerond op €0,05 zodat 
het nog steeds mogelijk is om contant te betalen zoals veel reizigers gewend zijn. 

Invoering 

De meeste reizigers zullen iets minder of iets meer (-€0,50 of + €0,50) voor hun gebruikelijke rit gaan 

betalen. Een deel van de reizigers die lange ritten maken, kunnen met een hogere prijsstijging te 

maken krijgen omdat de eigen bijdrage op basis van zones erg laag was. 

Mogelijk betekent de wijziging een stijging van de uitgaven. In 2023 wordt dit inzichtelijk, indien 

nodig wordt de begroting hierop aangepast. 
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Alle gebruikers van de Regiotaxi worden per brief en mail geïnformeerd over de wijzigingen, de 

website wordt aangepast en de medewerkers van het call center van de Regiotaxi worden 

geïnformeerd om mogelijke vragen van reizigers goed te kunnen beantwoorden. ZCN, de aanbieder 

van de Regiotaxi, heeft ruim een half jaar voor de implementatie van deze wijzigingen, verwacht 

wordt dat dit voldoende is. 

 

 


