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(In te vullen door dè'gfiftrer)

Onderwerp: tarieven Regiotaxi ziekenhuisbezoek
Agendapunt: lOd
Onderwerp Statenvoorstel: Jaarstukken 2018
Nummer Statenvoorstel: 2397931
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 29 mei 2019

Constaterende dat:
-het IJselmeerziekenhuis in Lelystad failliet is gegaan.
-Hierdoor vele Flevolanders veel verder moeten reizen voor een ziekenhuisbezoek.
-Deze ziekenhuizen In de regio, met het reguliere openbaar vervoer, lastig of omslachtig te bereiken zijn.
-De reistijd en met name de reiskosten hierdoor voor betrokkenen navenant oplopen.
-Er restricties zijn om bij gebruik van de regiotaxi het gereduceerde (niet commerciële) tarief toe te passen.
( Restricties zoals het nodig hebben van een WMO pas, of restricties in locatie en kilometer beperking )
-Er in de jaarstukken blijkt dat er geld over is bij de kosten voor de regiotaxi.
-Er naar aanleiding van het faillissement van het IJselmeerziekenhuis. statenbreed een motie Is aangenomen,
waarin de zorgen uitgesproken werden over de gevolgen van de sluiting voor de Inwoners van Flevoland.
Overwegende dat:
/
-De verruiming van de regelingen voor de regiotaxi voor de toepassing van het niet commercieel tarief een
mogelijkheid is om de opgelopen reiskosten voor getroffenen naar ziekenhuizen te reduceren en als bijkomend
voordeel de reistijden te verkorten.
-Zo de Flevolanders ,gedeeltel1jK, te compenseren voor de extra financiële ongemakken waarmee zij worden
geconfronteerd.
/
I

Verzoeken het college

/

•

Dragen het college op

/

•

Spreken uit

Op korte termijn, in overleg met de betrokken gemeenten, een plan en de bijbehorende financiële
onderbouwing, te ontwikkelen voor een gebruik van de Regiotaxi tegen gereduceerd (niet commercieel)
tarief, voor bezoek^an ziekenhuizen in de regio.
En dit plan aan de Staten te presenteren.
en gaan over tot de orde van de dag.
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