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Geachte leden van de participatieraad, 

 

Dank u wel voor het snelle en heldere  advies over  de 

kostenbeheersingsmaatregelen voor de OV-Taxi. Ook uw inspanningen in de 

voorbereiding van de maatregelen en die van de leden van de voormalige 

Wmo-raad om mee te denken met betrekking tot dit onderdeel van de Wmo 

waardeert het college zeer. Het college vindt het prettig te lezen dat de 

participatieraad de noodzaak om de kosten binnen de  OV-taxi te beheersen, 

onderschrijft. 

 

U geeft aan dat u zich kunt vinden in alle maatregelen die het college voorstelt, 

tenzij de huidige uitvoeringskwaliteit van het OV-taxi vervoer gehandhaafd blijft.  

De gemeenten hebben de eis om deze kwaliteit te waarborgen, als belangrijke 

voorwaarde gesteld bij de onderhandelingen.    

 

U geeft het college met name als aandachtspunten mee: 

a.  een goede informatievoorziening en  

 b. aandacht voor de zogeheten stapeling van de kosten voor burgers die 

aangewezen zijn op (meerdere) voorzieningen (vanuit de AWBZ of de 

Wmo).  

In bijgaande collegenota kunt u lezen hoe het college hiermee omgaat. 

 

Ook vraagt u het college aandacht voor een herindicatie van de huidige pashouders. 

Uw verzoek is om dit alvast aan te gaan kondigen in de brief over de maatregelen 

aan de burgers. Het college ziet hier echter vanaf, om onduidelijkheid en verdere 

onrust bij de burgers te voorkomen.  
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In een later stadium zullen wij over deze herindicatie een zorgvuldig plan van 

aanpak op gaan stellen en  hierbij rekening houden met de zaken die u hiervoor nu 

al heeft aangedragen. Onder meer het loslaten van de leeftijdsgrens van 75 jaar en 

ouder en het feit dat een groep pashouders dermate beperkt is in zijn mobiliteit dat 

een herindicatie niets zal toevoegen, zullen wij in dit plan van aanpak meenemen. 

 

Wij stellen de prettige samenwerking zeer op prijs! 

 

Hoogachtend, 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Haarlem  

 

de secretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

 

J. Scholten    mr. B.B. Schneiders 

    


