Memo overstap zones naar kilometers en verhoging eigen bijdrage
Wmo vervoer
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 tarief voor het openbaar vervoer. Een reiziger in het
openbaar vervoer betaalt meer om dezelfde afstand te overbruggen dan een reiziger met de Regiotaxi
terwijl met de Regiotaxi meer kwaliteit wordt geboden. Daarom wordt voorgesteld om de basis voor
bekostiging van de Regiotaxi te wijzigen van zones naar kilometers en de eigen bijdrage voor reizigers te
verhogen naar (tenminste) de reizigersbijdrage die in het openbaar vervoer betaald wordt.
Financiële consequenties
Terwijl de totaal uitgaven voor de Regiotaxi ongeveer gelijk blijven, verandert de verdeling van de kosten
tussen de verschillende gemeenten naar verwachting wel. Voor sommige gemeenten zullen naar
verwachting de uitgaven stijgen terwijl in andere gemeenten een daling van de kosten te verwachten
valt. Dat komt met name doordat het tarief voor lange ritten relatief laag is en het tarief voor korte ritten
relatief hoog.
Huidige zone-tarieven (zonder aftrek eigen
bijdrage, inclusief BTW)
1 – €26,65
2 – €26,36
3 – €26,07
4 – €25,49
5 – €25,49
6 – €17,38
Een lange rit van zes zones is goedkoper dan een kortere rit van 1 t/m 3 zones. Met de nieuwe tarieven
op basis van kilometers vervalt dat prijsverschil en betalen gemeenten en reizigers per gereisde
kilometer.
Een berekening op basis van de ritgegevens over de periode januari t/m september 2021 laat zien dat de
verandering in verdeling voor de gemeente Medemblik wat grotere financiële gevolgen kan hebben dan
voor de andere gemeenten.
Bij onderstaande bedragen is nog geen rekening gehouden met verhoging van de eigen bijdrage.

WF-Gem. Drechterland WMO
WF-Gem. Enkhuizen WMO
WF-Gem. Hoorn WMO
WF-Gem. Koggenland WMO
WF-Gem. Medemblik WMO
WF-Gem. Opmeer WMO
WF-Gem. Stede Broec WMO

Januari t/m september 2021 (inclusief BTW)
Gefactureerd per gemeente
Berekend factuurbedrag op
basis van kilometers
€ 86.173,05
€ 84.393,72
€ 103.772,52
€ 109.779,33
€ 350.537,93
€ 337.514,46
€ 85.989,06
€ 92.125,14
€ 144.729,21
€ 162.268,08
€ 28.129,72
€ 31.716,11
€ 112.669,64
€ 109.957,54

Eigen bijdrage – financiële gevolgen gemeenten
De hoogte van de eigen bijdrage per rit is afhankelijk van het aantal gereisde zones en in de nieuwe
systematiek van het aantal gereisde kilometers. Voorgesteld wordt om de eigen bijdrage te verhogen tot
tenminste het niveau van het openbaar vervoer. Vanaf 1 januari 2022 betaalt de OV-reiziger per reis een
starttarief van €1,01 plus €0,16 per gereisde kilometer. In de eerste kolom van de tabel is hiermee
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gerekend. In de tweede kolom is de eigen bijdrage afgerond met het oog op contant afrekenen en in de
derde variant is de eigen bijdrage extra verhoogd.
Huidig

Kosten jan-sept 2021
en berekening op basis
van starttarief en km
(inclusief BTW)

Nieuw-1

Nieuw-2

Nieuw-3

Eigen bijdrage
€1,01 en €0,16

Eigen bijdrage
€1,00 en €0,15

Eigen bijdrage
€1,00 en €0,20

€ 86.173,05

WF-Gem. Drechterland
WMO

€83.472

€83.778

€82.390

€ 103.772,52

WF-Gem. Enkhuizen
WMO

-3,24%
€109.622

-2,86%
€110.046

-4,59%
€108.110

€ 350.537,93

WF-Gem. Hoorn WMO

+ 5,34%
€334.554

+ 5,70%
€335.656

+ 4,01%
€330.725

€ 85.989,06

WF-Gem. Koggenland
WMO

-4,78%
€ 92.534

-4,43%
€92.968

-5,99%
€90.949

€ 144.729,21

WF-Gem. Medemblik
WMO

+ 7,07%
€160.282

+ 7,51%
€161.107

+ 5,45%
€157.242

€ 28.129,72

WF-Gem. Opmeer
WMO

+ 9,70%
€ 31.373

+ 10,17%
€31.542

+ 7,96%
€30.747

€ 112.669,64

WF-Gem. Stede Broec
WMO

+ 10,34%
€109.863

+ 10,82%
€110.271

+ 8,51%
€108.419

-2,55%

-2,17%

-3,92%

Eigen bijdrage – financiële gevolgen reizigers
Door een hogere eigen bijdrage gaat een klein deel van de reizigers naar verwachting minder betalen
voor hun rit (voor circa 5% van de ritten wordt minder betaald; vanaf -€0,50). Voor het grootste deel van
de ritten wordt iets minder of meer betaald (-€0,49 tot +€1,49 meer).
% ritten en hogere of
lagere kosten

Betreft hoog tarief
Tussen -€7,00 en €4,50 minder
Tussen -€4,49 en €3,50 minder
Tussen -€3,49 en €2,50 minder
Tussen -€2,49 en €1,50 minder
Tussen -€1,49 en €0,50 minder
Tussen -€0,49 en
€0,49 meer
Tussen €0,50 en €1,49
meer

Nieuw-1

Nieuw-2

Nieuw-3

Eigen bijdrage €1,01
en €0,16
3,19%
0,08%

Eigen bijdrage €1,00
en €0,15
3,19%
0,09%

Eigen bijdrage €1,00
en €0,20
3,19%
0,07%

0,09%

0,09%

0,06%

1,73%

2,04%

0,13%

3,11%

3,30%

3,21%

4,53%

4,31%

5,24%

57,12%

64,77%

33,56%

27,74%

21,15%

44,77%
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Tussen €1,50 en €2,49
meer
Tussen €2,50 en €5,49
meer

2,32%

1,05%

0,09%

8,20%
1,56%

De percentages in de afzonderlijke gemeenten zijn vergelijkbaar met de totaalpercentages. In de meeste
gemeenten zal voor (ruim) 80% van de ritten ‘Tussen -€0,49 en €0,49 meer’ of ‘Tussen €0,50 en €1,49
meer’ worden betaald (in alle drie varianten). Alleen in de gemeenten Opmeer, Koggenland en
Medemblik kunnen iets meer reizigers een grotere prijsstijging verwachten als gekozen wordt voor de
derde (en hoogste) variant voor de verhoging van de eigen bijdrage. De percentages ritten waarvoor
tussen de €1,50 en €2,49 meer betaald moet worden zijn dan:
1. Opmeer: 9%
2. Koggenland: 9%
3. Medemblik: 18%

Valys voor reizen vanaf 25 kilometer
Bekostiging op basis van kilometers sluit beter aan bij het Valys. Een rit van zes zones met de Regiotaxi
kan meer dan 25 kilometer zijn terwijl het Valys vanaf 25 kilometer passend vervoer is. Door een
bekostigingssystematiek op basis van kilometers wordt de grens tussen Regiotaxi en Valys duidelijker.
De eigen bijdrage voor het Valys per kilometer is €0,20.
In de meeste gemeenten was het aantal ritten van > 25 kilometer in de eerste negen maanden van 2021
beperkt. In totaal ging het om 1% van alle ritten. In de gemeenten Koggenland, Medemblik en Opmeer
waren deze percentages wat hoger (tussen de 2 en 3,9%).
Aantal ritten (jan-sept
2021) per gemeente

Tot 25 km

25 kilometer of meer

Totaal aantal ritten

WF-Gem.
Drechterland WMO
WF-Gem. Enkhuizen
WMO
WF-Gem. Hoorn WMO
WF-Gem. Koggenland
WMO

3.549

12 (0,3%)

3561

4.587

49 (1%)

4636

14.417
3.647

83 (0,6%)
128 (3,4%)

14.500
3.775

WF-Gem. Medemblik
WMO
WF-Gem. Opmeer
WMO
WF-Gem. Stede Broec
WMO
Totaal

6.276

130 (2%)

6.406

1.192

48 (3,9%)

1.240

4.636

42 (0,9%)

4.678

38.304

492

38.796

98,7%

1,3%

100%
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