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zienswijze begroting BVO-DRAN 2022

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen
op de ontwerpbegroting/MJB 2022-2025 van de BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2021.

Toelichting op beslispunten
Minimaal 8 weken voor de vaststelling van de ontwerpbegroting door het bestuur van de
bedrijfsvoering organisatie, in casu 6 juli 2021, wordt de raad uitgenodigd tot het kennis nemen van
de ontwerpbegroting en het hierop indienen van een zienswijze indien hij daartoe aanleiding ziet
(Wet gemeenschappelijke regeling).

Beoogd effect
Met de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op een ontwerpbegroting kunt u ten aanzien
van wijzigingen in beleid, wel aldaar niet gepaard gaande met financiële effecten op de
gemeentelijke begroting, uw mening kenbaar maken zodat deze kan worden verwerkt voordat de
ontwerpbegroting door het bestuur wordt vastgesteld op 6 juli aanstaande.

Kader
Wet gemeenschappelijke regelingen

Argumenten
Het kader voor het doelgroepen vervoer blijft ongewijzigd, voor 2022 en verder staan geen
beleidswijzingen geagendeerd. Financieel is er een marginaal effect op onze begroting.

Kanttekeningen
Geen

Draagvlak
In zijn vergadering van 25 maart jongstleden heeft het bestuur van de BVO DRAN het ontwerp van
de begroting 2022/MJB 2022-2025 vastgesteld ter voorlegging aan de raden.

Voorstel aan de raad
Aanpak/Uitvoering
De bedrijfsvoering organisatie wordt schriftelijk van uw besluit in kennis gesteld.

Communicatie
Er is geen verdere communicatie nodig.

Financiële consequenties
Het verschil (kleiner dan €10.000) dat ontstaat over de jaren 2021 2022 en 2023 wordt veroorzaakt
door de gewijzigde verdeling van de subsidie van de provincie voor het OV-vangnet vervoer. Op
2024 (MJB) staat dit verschil op vrijwel nihil.

Juridische consequenties
Uw besluit heeft geen juridische consequenties.

WMO-aspecten
Niet van toepassing

Gezondheid
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing

Alternatieven
In afwijking van ons advies kunt u ertoe besluiten gebruik te maken van de gelegenheid om een
zienswijze in te dienen.
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