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Geacht college,
Nadat wij de problematiek “nachttaxi” in meerder regulier overleg in 2013 met wethouder, de heer Sj. Tolsma,
aan de orde stelden hebben wij per brief van 11 november 2013 een uitvoerig ongevraagd advies “nachttaxi:
probleemstelling en handvaten voor een oplossing” aan u gezonden.
Bij wijze van antwoord ontvingen wij van u het verslag van een bijeenkomst d.d. 10 april 2014 over dit
onderwerp met medewerkers SWF, Antonius Ziekenhuis en Ambulancedienst Fryslân (de wethouder was met
kennisgeving afwezig). Uit dat verslag tekenen wij op:
 Nachtelijk vervoer is niet meegenomen bij de gemeentelijke aanbesteding van het Wmo-vervoer, omdat het
geen wettelijke verplichting is.
 Op het moment dat men ’s nachts tussen 24.00 – 07.00 uur naar huis wil, kan men geen taxibedrijf
bereiken. In enkele gevallen lukt het de partner niet om iemand uit het eigen netwerk (familie, buren) te
bereiken, die het vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis kan verzorgen. Overblijven in het ziekenhuis kan
aangenamer worden wanneer een bed wordt aangeboden. Het ziekenhuis ziet dit als extra service, die zij
graag voor deze kleine (kwetsbare) doelgroep wil aanbieden.
In regulier overleg met de wethouder, mw G. Akkerman, hebben wij dit punt in 2015 nog eens aan de orde
gesteld omdat opnieuw klachten over het ontbreken van een nachttaxi ons bereikten (van mensen die geen
“bed werd aangeboden”). Er zou opnieuw naar gekeken worden.
Heden zal, zo meldt GrootSneek d.d. 30 januari jl. (bijlage) het startsein gegeven voor een “nachttaxivoorziening ZW Friesland”. Dit in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân, het Antonius Ziekenhuis en
taxicentrale van der Bles.
Wij achten het een goede zaak dat in samenwerking met uw college tot een dergelijke voorziening gekomen is.
De in het persbericht genoemde kosten: € 70,00 voorrijkosten en € 2,50 per gereden km. zijn onzes inziens
onaanvaardbaar hoog. Wij stellen voor dat de nachttaxivoorziening voor deze kleine (kwetsbare) doelgroep een
“ingekochte” wmo-verstrekking wordt (bijv. vergoeding voorrijkosten voor deze kleine kwetsbare doelgroep).
Indien uw college, als samenwerkingspartner, bij het feestelijk startsein hedenavond aanwezig is; stellen wij
voor dat u van deze mogelijke “inkoop” melding wilt maken: uw ambitie voor zorg aan de inwoners gaat
immers verder dan de wettelijke verplichtingen.
Wij hebben deze brief in de hedenochtend gehouden algemeen bestuur vergadering aan de orde gesteld.
Het ab kan zich met de strekking van ons voorstel verenigen.
het dagelijks bestuur van het wmo-platform Súdwest-Fryslân ,
mw R.Hogendoorn, secretaris.EG Gaarlandt, voorzitter.-

bijlage bij brief 01.02’15
van wmo-platform aan college SWF

Nachttaxi SWF 1 februari van start in Sneek
DOOR WIM WALDA
OP 30 JANUARI 2016

SNEEK – In samenwerking met de Gemeente Súdwest-Fryslan en het Antonius Ziekenhuis in Sneek,
lanceert Taxicentrale van der Bles de ‘Nachttaxi’ in Zuidwest Friesland. Maandag 1 februari 2016 om
20:00 uur zal het startsein voor de Nachttaxi worden gegeven bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek!
Wanneer personen in de nachtelijke uren, met name tussen 00:00 en 07:00 uur , gebruik willen maken van
taxivervoer, stuit dit vaak op problemen door de slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van taxibedrijven in
de regio. Niet alleen de inwoners ondervinden hier nadeel van, ook veel instanties als ziekenhuizen,
dokterswachten, de horeca, politie- en veiligheidsdiensten dringen aan op vervoersvoorzieningen tijdens de
nachtelijke uren.
Dit heeft Taxicentrale van der Bles doen besluiten om in het gehele gebied van Zuidwest Friesland een
Nachttaxi-dienst te gaan aanbieden: zowel voor de inwoners (horecabezoek, vervoer van/naar luchthavens e.d.)
alsmede ter ondersteuning van politie- en hulpverleningsdiensten (vervoer van personen na calamiteit/ongeval
e.d.), ambulances, huisartsen en spoedeisende hulp, bergingsbedrijven, ouderenbonden, ziekenhuizen in Sneek,
Heerenveen en Leeuwarden.
Het gebied wordt begrensd door de lijn van Harlingen via Sneek naar Heerenveen, van Heerenveen naar Lemmer
en de kustlijn van Lemmer naar Zurich, alsmede Kornwerderzand en Breezanddijk.
Dit gebied is gekozen om zoveel mogelijk klanten te kunnen bedienen en daardoor de kosten zo laag mogelijk te
kunnen houden.
De “Nachttaxi” hanteert een voorrijtarief van €70,00 (voor de gehele regio) en vervolgens een beladen-km-tarief
van € 2,50/km. Het wachtuurtarief ( tijd dat de chauffeur op de klant moet wachten) bedraagt €48,00/uur. Deze
kosten zijn voor de klant zelf; echter in bepaalde gevallen zouden de kosten gedeclareerd kunnen worden bij de
zorgverzekeraars, autoverzekering of WA-verzekering. Dit is afhankelijk van de situatie waarin men zich
bevindt.
Het project van de “Nachttaxi” kent een proefperiode van een jaar, ingaande 1 februari 2016.
Om het project te doen slagen, vertrouwt Taxicentrale van der Bles erop, dat inwoners van de regio én de
bovengenoemde instanties, dit initiatief volledig zullen ondersteunen, zodat er, ook na de proefperiode, een
vervoersmogelijkheid voor de nachtelijke uren beschikbaar is.
De “Nachttaxi” is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 2277 0996

