Richtlijn voor het afgeven van een indicatie vervoer ten behoeve van de maatwerkvoorziening
begeleiding binnen de WMO
Uitgangspunt:
 Klant is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van zijn vervoer naar de dagbesteding.
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de gebruikelijke vervoersvormen (openbaar
vervoer, eigen auto, fiets), of de collectieve vervoersvoorziening Regiotaxi Oosterschelde.
Dit betekent ook dat vanaf 1 januari 2015 gebruik kan worden gemaakt van de Regiotaxi
voor het vervoer van en naar de dagbesteding.
 Voor de huidige klanten, die in aanmerking komen voor het overgangsrecht, geldt een
overgangsregeling. Zij kunnen tot het einde van hun indicatie (maar niet langer dan 31
december 2015) gebruik blijven maken van de vervoersvoorziening door de
zorgaanbieder.
 Vanaf 2016 is het huidige vervoer naar dagbestedingslocaties ondergebracht binnen de
Regiotaxi-Oosterschelde.
Op grond van bovengenoemde uitgangspunten dient per 1 januari 2015 de volgende richtlijn te
worden gehanteerd bij aanvragen voor vervoer in kader van de maatwerkvoorziening
begeleiding.
Nieuwe klanten:
Bepaal of de klant zijn vervoer zelf kan organiseren. Als de klant hiervoor gebruik moet maken van
de Regiotaxi (niet in staat is gebruik te maken van het openbaar vervoer of andere
vervoersmogelijkheden), dan kan zo nodig een pas voor de Regiotaxi worden toegekend. De klant
reist binnen de spelregels van het systeem naar de dagbestedingslocatie. Hij betaalt ook de eigen
bijdrage per rit (voorbeeld: voor een heen- en terugrit - samen 20 km - betaalt de klant €8 ). Als
de klant kan aantonen dat hij met de huidige 2000 km niet uitkomt, omdat hij naast zijn sociaal
vervoer ook naar de dagbesteding reist ,kan hij bij de gemeente een ophoging van het km budget
aanvragen.
Bestaande klanten:
Deze klanten hebben al dan niet een indicatie voor vervoer en kunnen in 2015 nog gebruik maken
van de vervoersvoorziening van de zorgaanbieder. Na 31 december 2015 vervalt deze indicatie en
zal de klant een aanvraag moeten doen voor een WMO vervoerspas.
Herindicatie:
Klanten waarvan de indicatie voor de maatwerkvoorziening begeleiding en de indicatie vervoer in
2015 afloopt moeten opnieuw worden geïndiceerd. Bij herindicatie worden dezelfde stappen
doorlopen als bij nieuwe klanten.

