Reizen met de Wmo-pas: Spelregels en Wmo-bijdrage
Stadskanaal - 2021

U woont in de gemeente Stadskanaal. Om te kunnen reizen ontvangt u de
Wmo-pas. Aan de Wmo-pas heeft uw gemeente wel spelregels verbonden. In
deze flyer vindt u hierover informatie. Deze flyer hoort bij de folder Reizen met
de Wmo-pas die in uw informatiepakket zit.
Bij vervoerder Connexxion kunt u een rit reserveren. Voor u een bekend
gezicht. Er wordt samengewerkt met andere vervoerders in Groningen en
Drenthe. Alle chauffeurs staan net als andere jaren voor u klaar om uw reis zo
prettig mogelijk te laten verlopen.

Spelregels


Met de Wmo-pas kunt u een rit bestellen. Per rit mag u maximaal 22
kilometer reizen tegen de zogenoemde Wmo-bijdrage. Voor de extra
kilometers betaalt u het ‘gewone’ taxitarief.



Daarnaast zijn er speciale bestemmingen (puntbestemmingen) waar u ook
naar toe kunt reizen. Ook al is de afstand verder dan 22 kilometer, u betaalt
(naast het instaptarief) per gereden kilometer de Wmo-bijdrage. Dit zijn:



Ommelander Ziekenhuis Groningen:



locatie Lucas in Winschoten en locatie

Ommelander Ziekenhuis Groningen
locatie Scheemda (vanaf opening)

Delftzicht in Delfzijl (tot opening locatie
in Scheemda)


Refaja ziekenhuis in Stadskanaal



Martini Ziekenhuis in Groningen



Scheper ziekenhuis in Emmen



UMCG in Groningen



Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen



Beatrixoord in Haren



Station Winschoten
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U moet uw Wmo-pas altijd bij u hebben als u reist. De pas mag u niet
uitlenen aan andere mensen.



Medereizigers: U mag tijdens uw reis reisgenoten meenemen. Zij betalen
het Medereiziger-tarief. Daarnaast mag u ook twee kinderen tot vijf jaar
gratis met u mee laten reizen.



Heeft u de Wmo-indicatie ‘inclusief medisch begeleider’ gekregen? Dan
mag u alleen reizen als uw medisch begeleider bij u is. Deze persoon mag
gratis met u meereizen.

Wmo-bijdrage
Op vertoon van uw Wmo-pas mag u maximaal 2.000 km per jaar reizen. U
betaalt hiervoor per gereden kilometer een Wmo-bijdrage. Heeft u meer
kilometers nodig? In uitzonderlijke gevallen kan uw gemeente meer kilometers
toewijzen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Het grootste gedeelte
van de rit betaalt uw gemeente voor u, een ander deel betaalt u zelf.

Automatisch betalen
Reist u regelmatig met de Wmo-pas? Dan is het handig om gebruik te maken
van automatische incasso. Daarmee machtigt u Connexxion om de reiskosten
van uw rekening af te schrijven. Het machtigingsformulier kunt u telefonisch
opvragen bij uw vervoerder.

Meer informatie
Heeft u vragen over het reizen met de Wmo-pas? Neem dan contact op met
Connexxion op telefoonnummer 0800 40 20 104 (gratis). De telefonist(e) staat
u graag te woord. Of kijk op www.publiekvervoer.nl.
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Wmo-bijdrage

Medereiziger-tarief
Connexxion

U gaat reizen en betaalt voor uzelf Neemt u mensen mee?
(en geregistreerde huisgenoten) de Zij betalen per persoon:
bijdrage:

Ritten tot en met 22 kilometer:

Ritten tot en met 22 kilometer:

-

Per kilometer € 0,33.

-

-

Daar bovenop betaalt u per rit het instaptarief

van

€

2,21.

Per kilometer € 0,48;
Instaptarief: geen.

Dit

instaptarief betaalt u bij elke rit. Er
geldt

geen

vrijstelling

tijdens

daluren.
Ritten van meer dan 22 kilometer:
-

Ritten van meer dan 22 kilometer:

U betaalt voor elke kilometer die u -

Per

meer dan 22 kilometer reist, het

betalen zij het commerciële tarief

commerciële

van de taxivervoerder.

tarief

van

de

extra

taxivervoerder.
-

Let op: Als u een Valyspas heeft,
kunt u ook hiermee reizen. Dat is
voor u voordeliger (zie voor meer
informatie www.Valys.nl).

Genoemde prijzen zijn per persoon.
Prijswijzigingen voorbehouden.
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gereden

kilometer

