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Dit agendapunt maakt deel uit van de openbare zitting
Agendapunt: Reglement tot instelling van een tussenkomst voor het taxivervoer
van en naar een vaccinatiecentrum - Goedkeuring
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
Decreet van de Vlaamse Regering van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen,
aangevuld met wijzigingen.
Besluit van Vlaamse Regering 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor
het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Decreet Vlaamse Regering 29 maart 2019 over het individueel bezoldigd personenvervoer
(taxidecreet).
Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Overheid van 8 november 2019 betreffende de
exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.
Besluit Vlaamse Regering van 26 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden
voor het individueel bezoldigd personenvervoer.
Motivering
De overheid heeft centrale vaccinatiecentra opgericht om de bevolking in te enten om zo
de covid 19-pandemie in te dijken.
De Federale overheid heeft als doelstelling heeft gesteld minstens 70 % van de bevolking
te vaccineren en het lokaal ertoe wil bijdragen om die doelstelling te halen.
Mobiliteit mag geen drempel zijn om naar het vaccinatiecentrum te gaan als men
uitgenodigd is.
Vlaanderen stelt financiële middelen ter beschikking om de mobiliteit te bevorderen.
De inwoners van onze gemeente worden uitgenodigd naar het vaccinatiecentrum van
Roeselare.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
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Artikel 1 – Doel
Dit reglement regelt het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum voor mensen die niet
in aanmerking komen voor een vaccinatie via de mobiele vaccinatieteams of
thuisvaccinatie en die om financiële en/of praktische redenen geen beroep kunnen doen op
eigen vervoer.
Artikel 2 – Doelgroep en voorwaarden
De tussenkomst is voor inwoners van de gemeente Lichtervelde die voldoen aan volgende
voorwaarden :
Voorwaarden
 Ingeschreven zijn in het bevolkings– of vreemdelingenregister van de gemeente
Lichtervelde
 Minimum 18 jaar zijn
 Uitgesloten zijn van vaccinatie door het mobiele vaccinatieteam of thuisvaccinatie
 Niet beschikken over een eigen wagen of niet in staat zijn om er zelf mee te rijden
en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Deze voorwaarden
worden bij aanvraag schriftelijk bevestigd.
.
Artikel 3 – Prijs
De begunstigde ontvangt per rit van en naar het vaccinatiecentrum een tussenkomst van
5 € in de vorm van een taxivoucher. De voucher is op naam en mag niet worden
doorgegeven aan derden.
De voucher kan enkel worden gebruikt voor een rit naar en van het vaccinatiecentrum. De
rit kan niet onderbroken worden.
Niet gebruikte vouchers kunnen niet worden ingeruild.
Artikel 5 - Werking
De voucher wordt aangevraagd bij de dienst Lokale Economie die de voucher aan de
betrokkene bezorgt.
De begunstigde kiest voor de verplaatsing vrij een taxi uit een door het College van
Burgemeester en Schepenen lijst van vergunde taxi-bedrijven.
De vouchers worden door het taxi-bedrijf binnengebracht bij de dienst Lokale economie en
door het lokaal bestuur terugbetaald.
Artikel 8 – Inwerkingtreding en uitvoering
Dit reglement wordt bekend gemaakt en gemeld aan de toezichthoudende overheid
volgens het decreet lokaal bestuur en treedt in werking met ingang van 1 april 2021.
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