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Bolsward, 18 juni 2013

het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Súdwest-Fryslân
8600 HA Sneek
verzonden per mail d.d. 18 juni:
info@gemeenteswf.nl
afschrift: Boudien Janssen [B.Janssen@gemeenteswf.nl]

betreft gevraagd advies inzake collegebesluit 24.06’13
-kosten kwijtgeraakte taxipassen
Geacht college,
In onze platformvergadering van 17 juni jl. is gesproken over een mogelijk besluit van uw college om
“met ingang van 1 juli 2013 kosten kwijtgeraakte taxipas bij cliënt in rekening te brengen ad €51,00
per pas” alsmede vastlegging in tarieventabel en aanpassing legesverordening..
Met dit besluit voorkomt u de netto te maken kosten van € 2.730,00 voor de vervanging van
kwijtgeraakte taxipassen en verwacht u een jaaropbrengst van €51.000 zijnde de totale kosten incl.
ingezette ambtelijke tijd.
Ons platform brengt het navolgende onder uw aandacht:
 grote groepen uit de doelgroep worden op een onevenredige wijze een sanctie voor
vergeetachtigheid en zoekstress opgelegd. Deze sanctie past niet bij die doelgroep
 ons is bekend dat bij een bepaald segment van het collectief vervoer ongeoorloofde “verkoop” van
het pasje voorkomt. Is het mogelijk op grond hiervan te differentiëren
 er is staand beleid inzake kwijtgeraakte identiteitsbewijzen bij 1ste, 2de etc. verlies een oplopende
“boete” (daar is dus geen sprake van het terugverdienen van ingezette ambtelijke tijd).
Wij adviseren negatief over dít voorstel.
Wij geven u in overweging, indien het werkelijk tot een in-rekening-brengen-bij-de-cliënt, moet
komen om bovengenoemde punten in uw besluitvorming mee te nemen.
Inzake het onderwerp “nachttaxi” zullen wij u bij apart schrijven adviseren.
Tenslotte. Met deze maatregel wordt een voor de cliënt negatief signaal gestapeld op de vele mediaberichten over alle veranderingen, extra kosten en onzekere verstrekkingen. Daar staan nog geen
perspectief biedende gemeentelijke communicatieuitingen tegenover.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van het
wmo-platform Súdwest-Fryslân ,

M.I.Hogendoorn, secretaris.-

EG Gaarlandt, voorzitter.-

