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Bljlage(n) G e e n 

onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van 
Forza! over het weigeren van blindengeleidehonden 
door taxichauffeurs 

Verzenddatum 

- 4 MAAR! 2014 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 27 januari 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over het 
weigeren van blindengeleidehonden door taxichauffeurs. Onderstaand treft u de 
beantwoording aan. 

Vraag 1: 

Is in de taxiregelgeving van Haarlemmermeer bovengenoemde vervoerplicht opgenomen? 

Antwoord: nee. 

Vraag 2: 
Zo ja: dan complimenteren wij het College met deze regelgeving en vernemen gaarne van u 
of er bij het College schendingen van deze regelgeving bekend zijn? 

Antwoord: zie het antwoord op vraag 1. 
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Volgvel 2 

Vraag 3: 
Zo neen: bent u voornemens de bovengenoemde vervoerplicht alsnog in de regelgeving op 
te nemen ? 

Antwoord; bij ons zijn geen klachten over het weigeren van blindengeleidehonden bekend. 
Naar aanleiding van uw vragen hebben we tevens geïnformeerd bij Meertaxi, Schiphol en de 
Stichting Taxi Controle en ook daar zijn geen klachten bekend. Wij zijn niet voornemens om 
een dergelijke vervoerplicht op te nemen, omdat ons geen signalen hebben bereikt dat 
binnen onze gemeente hulphonden door taxichauffeurs worden geweigerd. Het opstellen 
van regels draagt niet bij aan het voorkomen van incidenten. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente | 
de secretaris. 

rlemmermeer, 
urgemeester. 
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