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Arnhem, 2 september 2013

Geachte heer Nijenhuis,
Het ROCOV Gelderland-Stadsregio heeft in haar vergadering van 22 augustus jongstleden een besluit
genomen over uw voorstel tarieven regiotaxi 2014. Hieronder brengen wij ons advies uit.
Advies
Het ROCOV merkt ten opzichte van het voorstel het volgende op:
1. Met betrekking tot het WMO-tarief merken wij op voorstander te zijn van een gelijkluidend
tarief in de gehele provincie..
2. Het kostendekkende tarief parallel aan regulier OV is voor het ROCOV eveneens akkoord.
3. Het Regiotaxitarief als er geen OV-alternatief is, is voor het ROCOV niet akkoord. Wij zijn van
mening dat de Regiotaxi een kosteneffectief systeem is om een lijndienst uit te sparen en
gebieden te ontsluiten die geen regulier OV hebben. Het ROCOV is voorstander van het
berekende starttarief van €1,50 per zone in plaats van de huidige €2,- .. Wat het ROCOV
betreft mag er pas een verhoging van dit tarief komen op het moment dat dit door de
indexering is ingehaald.
4. Het ROCOV is voorstander van het behoud van het huidige zonesysteem, in plaats van over
te gaan op het kilometertarief. De vrees van het ROCOV is dat dit tot prijsstijgingen zal
leiden, net zoals in het reguliere OV. Zonetarieven kunnen ook betaald worden met gebruik
van de OV-chipkaart.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag uiterlijk vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
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Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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