Mededeling

Provincie Flevoland

Statenmededeling verlenging steunmaatregelen Regiotaxi Flevoland

Resistratlenummer
2634103
Datum

Kern mededeling:

1 juli 2020/
Afdelins/Buireau

Onderwerp

In verband met de enorme vraaguitval in het regiotaxivervoer als gevolg van de
coronacrisis hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland op 30 maart 2020 beslo
ten om de uitvoerders van Regiotaxi Flevo-land voorschotbetalingen te doen.
Deze oorspronkelijke regeling zal worden verlengd tot 1 september 2020.
Mededeling:

Regiotaxi Flevoland is vraagafhankelijk, aanvullend OV dat vóórziet in deur-totdeur vervoer. De aan-namë van ritten en het vervoer van de reizigers worden
door twee afzonderlijke bedrijven uitgevoerd. Munckhof Taxi verzorgt de aan^
name van de ritten en Taxicentrale Witteveen voert de ritten uit.
Door de coronacrisis is het regiotaxivervoer vrijwel stilgevallen. De uitvoerders
van Regiotaxi Flevoland, Taxicentrale Witteveen en Munckhof Taxi, hebben laten
weten dat zij dit verlies aan ritten niet zullen kunnen dragen. De betalingen aan
beide bedrijven zijn gekoppeld aan het aantal verreden ritten. Terwijl dit aantal
sterk is verminderd, lopen de vaste lasten van de beide uitvoerders gewoon door.
De contracten met de beide bedrijven voorzien niet in een calamiteit van deze
omvang. Witteveen en Munckhof hebben daarom de provincie verzocht om de
wegvallende inkomsten te compenseren conform de lijn die is afgesproken tussen
branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en de Vereni-ging Neder
landse Gemeenten (VNG). De lijn van de VNG, gericht op de instandhouding van
het vervoer tijdens en na de crisis, is om 80% van de normale orhzet door te blij
ven financieren.
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Oorspronkelijk v^as het advies van de VNG om deze maatregel te laten lopen tot
1 juni 2020. Met de verlenging tot 1 september sluiten we aan bij de verlenging
noodpakket voor banen en economie van het Rijk.
De uitvoerders kunnen geen beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Over
brugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). De NOW is be
doeld voor commerciële activiteiten die niet met publiek geld worden gefinan
cierd. Dat is bij doelgroepenvervoer niet het geval, want dat wordt met publiek
geld gefinancierd.
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