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Onderwerp

Minder validen in het Brabants openbaar vervoer
Datum

22 augustus 2017
Ons kenmerk

Geachte mevrouw de Hoon,

C2213081/4242227
Uw kenmerk

Bij brief van 3 augustus 2017, ingekomen op 4 augustus 2017, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

W.A. (Wim) van Beek

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 29 79

1. Is het college bekend met het feit dat het dus voor rolstoelgebruikers
onmogelijk is om naar elke willekeurige plaats in de provincie Brabant te gaan?

Email

Antwoord: Nee dit is niet onmogelijk. Wij erkennen dat het voor
rolstoelgebruikers soms lastig kan zijn als er een overstap nodig is tussen
verschillende vervoerswijzen of als de rolstoel groter/zwaarder is dan normaal.
Via de WMO is er de mogelijkheid voor mindervaliden om een WMO-indicatie
aan te vragen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de
WMO. Met een Wmo-pas kan een mindervalide in principe met de regiotaxi (of
bovenregionaal met de Valys) naar iedere plaats in Brabant/in heel Nederland
van deur tot deur vervoerd worden.

Bijlage(n)

2. Bent u het met het CDA eens dat op vakantie gaan voor rolstoelgebruikers
een probleem is?
Antwoord: Dat hangt van de vakantiebestemming en de woonplaats af. Zie
verder het antwoord op vraag 1.

3. Bent u het met het CDA eens dat de ‘alternatieven’ voor het ov voor
mindervaliden duur én inflexibel zijn?
Antwoord: Wij staan achter het beleid dat door het vorige college is ingevoerd.
Mindervaliden met een Wmo-indicatie betalen voor een rit per Regiotaxi in
Brabant ongeveer dezelfde prijs als voor een reguliere busrit. Zonder Wmoindicatie betalen mindervaliden dezelfde prijs als die van een zogenaamde vrije
Reiziger (een vrije reiziger is een regiotaxigebruiker die ook van het regulier OV
gebruik zou kunnen maken).

wvbeek@brabant.nl
-

4. Wat is het college voornemens hier aan te doen?
Antwoord: Zoals eerder vermeld zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de
uitvoering van de WMO. Via de zogenaamde regiotaxi regio’s sluiten de
gemeenten contracten af met regiotaxi aanbieders.
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5. Is het college bekend met het ongeschikt zijn van de Buurtbus voor veel
rolstoelgebruikers, met name de gebruikers van een elektrische rolstoel?
Antwoord: Nee. Wij zijn van mening dat het vorige college hier juist een goede
verbeterslag heeft gemaakt.

6. Heeft u met vervoerders gesproken over ontwikkelingen en aanpassingen
van de Buurtbussen?
Antwoord: Ja. Bij de implementatie van de concessies voor Oost- en West–
Brabant en recentelijk Zuidoost-Brabant hebben wij gesproken over de inzet van
het juiste materieel dat voldoet aan alle bestekseisen, inclusief de eisen aan
toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Deze eisen gaan verder dan in de
meeste andere Nederlandse regionale OV-concessies.

7. Kunt u aangeven hoe u dit probleem opgelost ziet op een zo kort mogelijke
termijn?
Antwoord: Nee. Bij ons antwoord op vraag 5 hebben wij aangegeven welke
rolstoelgebruikers gebruik kunnen maken van (buurt)bussen. Wij hebben bij het
antwoord op vraag 3 de mogelijkheden voor rolstoelgebruikers die niet met de
(buurt)bus mee kunnen, geschetst.
Wij blijven alert op mogelijke knelpunten en spreken de vervoerder hierop aan
via het contractbeheer.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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