
BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
GEMEENTE ROOSENDAAL 2OI 5

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal,

gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel4.l Besluit maatschappelijke
ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Roosendaal,

besluit:

vast te stellen het navolgende besluit tot wijziging van Besluit maatschappelijke ondersteuning
gemeente Roosendaal 201 5

Artikel I Wijziging Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal20lS

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 wordt gewijzigd als volgt.

2
sub a

aan de aanvrager die in aanmerking komt
voor het deeltaxisysteem wordt een
deeltaxipas verstrekt op vertoon waarvan
rechthebbende gebruik kan maken van de
deeltaxitegen betaling van de voor de
betreffe nde rit benod igde strippe n ;

aan de aanvrager die in aanmerking komt voor
het deeltaxisysteem wordt een deeltaxipas
verstrekt op vertoon waarvan rechthebbende
gebruik kan maken van de deeltaxi tegen
betaling van het Wmo-instaptarief en de
voor de betreffende rit benodigde
kilometers;

2
sub b

voor de tarifering van het deeltaxisysteem
wordt dezelfde zone-indeling en
strippensysteem gehanteerd als bij het
openbaar busvervoer;

de tarifering van het deeltaxisysteem is net zo
hoog als bij het openbaar busvervoer;

2
sub c

voor elke rit is een bijdrage gebaseerd op
een basistarief van één strip van € 0,65
verschuldigd vermeerderd met een strip
van € 0,65 per zone voor maximaal vijf
zones, daarhaven geldt het
kostendekkend tarief van € 4,90. De
betaling van de ondersteuningsvrager
wordt door de vervoerder in ontvangst
genomen, in naam en voor rekening van
de gemeente die het vervoer aanbiedt;

voor elke rit is een instaptarief van € 0,89
verschuldigd, vermeerderd met een prijs van
€ 0,145 per kilometer voor maximaal 25
kilometer. Daarboven geldt het
doorreistarief met een prijs van € 1,25 per
kilometer. De betaling van de
ondersteuningsvrager wordt door de
vervoerder in ontvangst genomen, in naam en
voor rekening van de gemeente die het
veryoer aanbiedt;

2
sub d

een aanvrager kan zich door één
begeleider laten vergezellen. Voor de
begeleider r.s een basistarief verschuldigd
van € 1,30 vermeerderd met een strip van
€ 1,30 per zone voor elke rit voor
maximaal vijf zones, daarboven geldt een
kostendekkend tarief van € 4,90.
Voorgaande volzin geldt niet indien de
begeleiding naar het oordeelvan het

een aanvrager kan zich door één begeleider
laten vergezellen. Voor de begeleider is een
instaptarief verschuldigd van € 3,04,
vermeerderd met een prijs van
€ 0,46 per kilometer voor maximaal2S
kilometer. Daarboven geldt het
doorreistarief met een prijs van € 1,25 per
kilometer. Voorgaande geldt niet indien de
beqeleidinq naar het oordeel van het colleoe
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college medisch noodzakelijk is. ln dat
geval is het vervoer van de begeleider
gratis.

medisch noodzakelijk is. ln dat geval is het
vervoer van de begeleider gratis;

2
sub e op jaarbasis geldt een maximum van 1250

kilometer waartegen men tegen het Wmo-
tarief kan reizen.

l)

Artikel ll Overgangsrecht
Dit besluit is direct van toepassing na inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel lll lnwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 15 december 2015

A. . De secretaris, De burgemeester,
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