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Beste leden van het bestuur,

Wij hebben uw meerjarenbeleidsbegroting 2021-2024 in goede orde ontvangen. 

Wij volgen de ontwikkelingen binnen het vervoer waar het gaat om de kosten zowel als het gebruik. 

De kostenontwikkeling die plaatsvindt als gevolg van rijksbeleid baart ons zorgen. De effecten van 

de afschaffing van de teruggave BPM voor het taxibedrijf bijvoorbeeld, heeft ook voor gemeenten 

een negatief financieel effect. Verder zien we een beperkte daling van het gebruik van het 

vraagafhankelijk vervoer naast een forse toename van het route gebonden vervoer en dan wel 

voornamelijk vanuit de jeugdwet, wat zich in de herziene begroting 2020 duidelijk laat zien. 

Daarnaast zijn ook de effecten van de nieuwe aanbesteding in uw begroting verwerkt, alsmede de 

kasschuif van € 61.500 aan middelen uit 2019 bedoeld voor de aanbesteding die deels in 2020 op 

de begroting drukken. Het is een helder opgesteld stuk, waarvoor onze dank.

Conform de afspraak die wij hebben gemaakt, voert u op uw organisatie een korting uit van 1 % 

oplopend tot 3 % structureel vanaf 2023. Wij vertrouwen erop dat u naast deze structurele 

bezuiniging strak op uw uitgaven blijft sturen.

Dit jaar zal daarnaast nog ongekende effecten ondervinden als gevolg van de covid-19 crisis. 

Conform de landelijke lijn heeft ook onze regio ingestemd met een doorbetaling van de kosten voor 

niet uitgevoerde diensten tot een maximum van 80%. Dit in de vorm van een lening, danwel een 

voorschot, waarvan de afrekening bij de jaarrekening 2020 wordt geeffectueerd. 

Met u hopen wij erop dat de situatie zich spoedig herstelt. 

Wij wensen u veel succes met de uitvoering.

Met vriendelijke groet,

Uw brief van Uw kenmerk Behandeld door
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