
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: CDA Noordoostpolder 

Naam: Maayolein Goelema 

Onderwerp: WMO Regiotaxi 

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

 

 

Vragen: Namens het CDA hebben wij n.a.v. signalen uit de samenleving vragen over de 

inzet van de (Wmo) regiotaxi. 
 

 

1. Gebruikers, veelal ouderen, klagen over onredelijk lange wachttijden soms 

oplopend tot een uur, of veel te vroeg opgehaald worden. De normtijd is 15 min. 

voor of na de afgesproken tijd dat men de taxi kan verwachten. Is deze normtijd 

contractueel vastgelegd met de taxicentrale? 

Beantwoording aan de gemeenteraad. 
Ja, zo is dit opgenomen in het aanbestedingsdocument en vervolgens is dit in de contracten 
met het callcentrum en de vervoerder vastgelegd. 
We hebben inderdaad, niet structureel, nog te maken met te lange wachttijden. We zien dit 
m.n terug in de stiptheid van vervoer. Afgesproken is een stiptheid van 92% binnen 15 
minuten en 00 seconden voor en 15 minuten en 00 seconden na de afgesproken vertrektijd, 
op dit moment is de stiptheid 87% dit is lager dan afgesproken. Contractmanager heeft 
meerdere gesprekken hierover met vervoerder gevoerd en zal in het komende gesprek bij 
vervoerder aangeven dat indien in oktober de afgesproken 92% niet gehaald gaat worden de 
boeteregeling van kracht zal zijn.  
 

Is de wethouder op de hoogte van klachten over lange wachttijden van de 

regiotaxi? Wat is het voorstel om hier aan te doen met de gecontracteerde partij? 

Beantwoording aan de gemeenteraad. 
Het is ons bekend dat er klachten zijn ontvangen over te laat ophalen, te vroeg ophalen en 
te lange reistijden. Dit vormt onderwerp van overleg met de vervoerder. Het 
contractmanagement stuurt er op aan dat de vervoerder zo snel mogelijk presteert conform 
de contractafspraken. 
 
Achtergrondinformatie: Bij het Klachtenmeldpunt Regiotaxi Flevoland zijn, in de periode 1 
juli 2019 tot en met 1 oktober 2019, in het totaal 47 klachten ingediend.  Die klachten die 
te maken hebben met tijdigheid zijn: te laat ophalen 11 klachten; te vroeg ophalen  2 
klachten en  te lange reistijd 5 klachten. 
Gedurende deze periode (1 juli tot en met 1 oktober) zijn in de gemeente Noordoostpolder 
in het totaal 4845 ritten uitgevoerd. 

 

 

 

   

  



 Zorgaanbieders o.a.  pedicures, fysio, sociaal team, signaleren ook dat niet binnen 

de normtijden wordt gereden. Cliënten / patiënten verschijnen niet tijdig op 

afspraken of zitten nadien erg lang in de wachtruimte. Ik heb een situatie van 1,5 

uur gehoord! Wat gaat de gemeente hier aan doen? 
Beantwoording aan de gemeenteraad. 
Zie antwoorden vraag 1. 

Vanwege het rijden van de taxi’s ook voor de scholen wordt bij het maken van 
afspraken al rekening gehouden met afspraken voor 9 uur of na 15.00 uur. 

 

 

 

2 Zowel van klanten als zorgverleners zijn klachten over de telefonische bereikbaarheid. Het is 

een 0900 nr met een starttarief 4,54 ct en 8 ct per minuut en een wachttijd i.v.m. 

tekstbandje plus daarna wachten op doorverbinden wat regelmatig oploopt. Is de gemeente 

hiervan op de hoogte, zo ja wat gaat u daar aan doen? 

 

Beantwoording aan de gemeenteraad. 

In het aanbestedingsdocument is vastgelegd dat de gemiddelde wachttijd van alle 

inkomende telefoongesprekken over een periode van een maand niet meer mag 

bedragen dan 25 seconden. In de maand september lag de gemiddelde wachttijd 

op 27 seconden. Het contractmanagement heeft het callcentrum hierop gewezen. 

Het callcentrum onderzoekt wat daarvan de oorzaken kunnen zijn en komt met 

voorstellen om de wachttijden te bekorten.  

Ten aanzien van het 0900-nummer is onderzocht of het tarief dat aan de beller 

wordt doorbelast, zou kunnen komen te vervallen. Er is besloten dat de client 

geen kosten meer gaat betalen buiten de normale belkosten. Provincie is eigenaar 

van de lijn en heeft inmiddels in gang gezet dat de extra kosten komen te 

vervallen. Deze aanpassing komt op 7 opktober tot stand. Dit besluit betekent wel 

plm € 30.000  extra kosten voor het samenwerkingsverband (Provincie Flevoland, 
gemeente Noordoostpolder, gemeente Lelystad, gemeente Dronten en de 

gemeente Zeewolde) welke op basis van de verdeelsleutel worden verdeeld. 

 

  

3 Als gemeente hebben we een aantal zgn. puntbestemmingen vastgesteld, omdat die op 

meer dan 35 km liggen. (Het max km voor Wmo). Zouden daar puntbestemmingen voor 

ziekenhuis Almere, Drachten en Heerenveen bij kunnen komen?  

 

Beantwoording aan de gemeenteraad. 

Dit is mogelijk. Daarbij moet wel worden bedacht dat dit dus extra kosten voor de 

gemeente met zich meebrengt. Na het sluiten van het ziekenhuis in Lelystad is er 

een puntbestemming toegevoegd (St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk). Er is  

toen gekeken of er vanuit de clienten vragen waren om nog andere 

puntbestemmingen toe te voegen, deze waren er niet.  

 

 

 

 

 


