
 

 

 

MEMORANDUM 
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DATUM 20-10-2020 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Schaddelee 

ONDERWERP 
Afhandeling toezegging cie. M&M 8 april 2020 inzake gesprekken met gemeenten 
over Regiotaxi en de gevolgen van de coronacrisis 

 

Met dit memo geef ik u een korte terugkoppeling over de gesprekken met gemeenten over de Regiotaxi. Dit zoals 

is toegezegd in de commissie M&M op 8 april 2020, naar aanleiding van de statenbrief van 31 maart 2020, 

nummer 82079CAC, inzake Korte termijn beheersmaatregelen OV en regiotaxi in verband met de coronacrisis. 

 

Vanaf maart 2020 zijn wij als beheerorganisatie en opdrachtgever van regiotaxi namens de gemeenten ertoe 

overgegaan om de vervoerders en het callcenter middels voorschotten te betalen, zodat vervoerders niet in acute 

financiële nood zouden komen te verkeren. Dit overeenkomstig de afspraken die met gemeenten over het beheer 

van de regiotaxicontracten zijn vastgelegd in de bestuurlijk ondertekende regiotaxiconvenanten. We volgen hierbij 

de landelijke lijn, waarbij in de periode maart tot en met juni 2020 een voorschot uitbetaald is van 80% en we in 

de 2e helft van het jaar maatwerk leveren per gebied met bevoorschotting. Dit omdat er landelijk teveel verschillen 

zijn binnen de contracten om één uniforme afspraak te maken. 

 

De gemeenten zijn ambtelijk en via een brief aan de wethouders geïnformeerd. Zij zijn er alleen mee akkoord 

gegaan dat de provincie de onderhandelingen met vervoerders en callcenter verzorgt, en dat de gevolgen van de 

coronacrisis op deze wijze worden opgevangen. Aan de vervoerders en het callcenter zijn de voorschotten 

uitbetaald. De afrekening volgt de komende periode. Daarbij zijn in goed overleg met vervoerders en gemeenten 

afspraken in de maak, zodat er geen risico is voor de continuïteit van het regiotaxivervoer. 

 

Wij verwachten dit voor Regiotaxi Utrecht (oude contract tot 15 augustus2020) en Regiotaxi Veenweide (tot 15 

augustus 2020) medio november 2020 te hebben afgerond. Voor Regiotaxi Eemland-Heuvelrug en het nieuwe 

contract van de Regiotaxi Utrecht 2020-2023 wordt het afgerond in het eerste kwartaal 2021. In de reguliere 

halfjaarrapportage eind dit jaar over de Regiotaxi zullen wij u informeren over de voortgang van de financiën met 

betrekking tot de gevolgen van de coronacrisis.  

 

 


