Interne memo

Aan

Toegang Zorg en Welzijn en KCC

Betreft

Werkinstructie brief ‘Afschaffen Minimapas’

Van

Robert Peters

Datum

8 januari 2020

Beste allemaal,
Op 7 november 2019 besloot de gemeenteraad de minimapas voor de Regiotaxi af te schaffen. Dit
besluit wordt effectief per 1 april 2020.
Tekst programmabegroting

Afschaffen minimapas
We gaan de minimapas voor het Kleinschalig Collectief Vervoer vanaf 2020 afschaffen. We
verwachten dat we hiermee jaarlijks € 78.000 kunnen besparen. Het Kleinschalig Collectief Vervoer is
De minimapashouders krijgen binnenkort een brief hierover (zie bijlage). Deze brieven worden
bedoeld voor het vervoer van deur tot deur voor mensen met een mobiliteitsprobleem, die geen
vrijdag
verstuurd.
In de brief
we uit openbaar
wat dat voor
de pashouders
betekent.
Er worden 289
gebruik
kunnen maken
van leggen
het reguliere
vervoer.
Minima zonder
mobiliteitsproblemen
kunnen gewoon met het reguliere openbaar vervoer reizen. Minima met
brieven verstuurd en we verwachten dat daar vragen over komen van de pashouders. We
mobiliteitsproblemen kunnen een beroep doen op de Wmo. Het afschaffen van de minimapas
verwijzen
actiefvisie
doorvan
naar
de Toegang Zorg
en Welzijn,
maar
het kan ook
zijn dat
er het
vragen
bij
past in onze
zelfredzaamheid
en het
simpel en
overzichtelijk
houden
van
aantal
regelingen. Oss is ook de enige gemeente die deze regeling hanteert.
KCC binnenkomen. Dit zijn iig de afspraken die zijn gemaakt.
Voor diegenen die bellen moet beoordeeld worden of er een omzetting plaats kan vinden naar een
WMO-vervoerspas (er moet een wmo-pas komen).
Op woensdag 15 januari 2020 wordt onderstaand persbericht gepubliceerd.

Afschaffen Minimapas voor de Regiotaxi
Op 7 november 2019 besloot de gemeenteraad van de gemeente Oss de minimapas voor de Regiotaxi af te
schaffen. Vanaf 1 april 2020 kunt u, met uw minimapas, niet meer goedkoper met de Regiotaxi reizen. U
betaalt dan het normale tarief. Lukt het niet om met het openbaar vervoer (bus of trein) te reizen?
Bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent of in een rolstoel zit. Dan komt u misschien in aanmerking voor de
Wmo-vervoerspas. Bel dan naar 14 0412 en kies optie 1 voor Zorg en Welzijn om de Wmo-vervoerspas aan
te vragen.
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Bijlage brief (opmaak wordt aangepast).

Beste [men/mevr achternaam],
U hebt een minimapas. Daarmee kunt u goedkoper reizen met de Regiotaxi. Op 7 november 2019
besloot de gemeenteraad de minimapas af te schaffen. Dat doen we per 1 april 2020. Wat dit voor
u betekent leest u in deze brief.
Afschaffen minimapas
Vanaf 1 april 2020 kunt u, met uw minimapas, niet meer goedkoper met de Regiotaxi reizen. U
betaalt dan het normale tarief. Lukt het niet om met het openbaar vervoer (bus of trein) te reizen?
Bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent of in een rolstoel zit. Dan komt u misschien in
aanmerking voor de Wmo-vervoerspas. Hiermee reist u goedkoper met de Regiotaxi. Bel naar 14
0412 en kies voor Zorg en Welzijn om de Wmo-vervoerspas aan te vragen.
Vragen?
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de Toegang Zorg en Welzijn. Bel: 14 0412.
Met vriendelijke groet,
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