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MEMO 
 
 
 
 
Aan: portefeuillehouderoverleg Sociale 
agenda Holland Rijnland    

Datum: 31 oktober 2014 

Van: I.I. de Bruyne-Schild   
  
Onderwerp: Regiotaxi Holland Rijnland 
 
Op basis van het eerder dit jaar genomen besluit inzake de berekening van de klanttarieven 
voor de Regiotaxi en de cf. het bestek afgesproken kostprijs, zijn de nieuwe bedragen voor 
2015 berekend. Voor de klanttarieven is daarvoor net als in voorgaande jaren de indexering 
voor het Openbaar Vervoer gehanteerd. Voor de verhoging van de kostprijs is de indexering 
zoals die jaarlijks door Panteia/NEA voor het personenvervoer wordt vastgesteld gehanteerd. 
Op de klanttarieven is het door de provincie aangegeven concept percentage voor 2015 
toegepast. Dit percentage is kan eventueel nog wijzigen. Dit wordt dan via de ambtenaren 
Wmo en Verkeer bekend gemaakt. De nieuwe voorlopige bijdragen luiden als volgt: 
Zoneprijs voor de vijf bij de ISD Bollenstreek aangesloten gemeenten: 
 

 Wmo reiziger jonger dan 65 jaar € 1,01 per (opstap)zone, (uitgangspunt € 
1,00); 

 Wmo reiziger 65 jaar en ouder € 0,71 per (opstap)zone, (uitgangspunt € 
0,70); 
Voor de overige gemeenten geldt de volgende zoneprijs: 

 
 Wmo reiziger jonger dan 65 jaar € 0,72 per (opstap)zone, (was in 2014 € 

0,71); 
 Wmo reiziger 65 jaar en ouder 0,47 per (opstap)zone, (was in 2014 € 0,46); 
 De reiziger die de regiotaxi als OV gebruikt betaalt in 2015 € 2,65 per 

(opstap)zone, (was 2,60). 
 
Voor de nachtzones tussen 01.00 en 06.00 uur wordt 1 euro toeslag per 
(opstap)zone berekend. 

 
Ter informatie is tevens de managementrapportage Regiotaxi Holland Rijnland 
over het derdekwartaal toegevoegd. 

 


