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Leden Bestuurlijk overleg BVO DRAN
Voorstel tot wijziging GR BVO DRAN
20 oktober 2016
Jan-Willem Hulstein (Kwartiermaker BVO DRAN i.o.)

Grondslag
Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR);
Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN (GR BVO DRAN).
Aanleiding
Zoals bekend is de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN tijdens de oprichtingsvergadering van 14
april 2016 formeel vastgesteld.
In deze oprichtingsvergadering hebben de deelnemers gevraagd zo spoedig mogelijk met een voorstel
te komen om de GR BVO DRAN aan te passen, zodat het besloten karakter van haar vergaderingen
wordt opgeheven en te wijzigen in "vergaderen in het openbaar,tenzij…".
Daarnaast zijn er inmiddels een aantal wijzigingen en gewenste juridisch/inhoudelijke aanpassingen
noodzakelijk welke wij via dit 'veegbesluit' in een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR) willen
samenbrengen en hierbij aan uw Bestuur ter behandeling willen voordragen.
Voorstel
Het Bestuur van BVO DRAN stelt op grond van artikel 25 van de regeling in dit 'veegbesluit' een aantal
wijzigingen voor die juridisch noodzakelijk zijn of wenselijke wijzigingen betreffen van de huidige GR.
Concreet gaat het om de volgende wijzigingen:
Wijziging van artikel 1 (Tenaamstelling) :
In de oprichtingsfase is steeds gewerkt met de naam BVO DRAN (Doelgroepenvervoer Regio
Arnhem-Nijmegen). Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) is ook de formele
naam, die gehanteerd is bij de besluitvorming bij de provinciale en gemeentelijke
bestuursorganen. Inmiddels gebruiken wij in onze in- en externe communicatie en dagelijkse
praktijk de term "Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen", welke naam meer in
overeenstemming is met de huidige en toekomstige rol en positie van de
bedrijfvoeringsorganisatie c.q. doorontwikkelen van het takenpakket (o.a. OV en nieuwe
vervoersvormen).
Instemming met de naamswijziging en de inschrijving op basis daarvan in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel betekent ook dat deze naamstelling ook gehanteerd kan worden bij het
registeren van een domeinnaam en bij het registreren van de naam als merk.
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Wijziging van artikel 10 (Vergaderingen):
Het Bestuur heeft d.d. 14 april 2016 verzocht en besloten om de 'beslotenheid' van de
vergaderingen te schrappen en te wijzigen in "vergaderen in het openbaar, tenzij… "
Wijziging van artikel 24 (Archiefbescheiden) :
Recent hebben juristen van de gemeente Arnhem een gesprek gehad met de archiefinspecteur de
heer Dolfing over de huidige archiefbepaling art. 24 van de gemeenschappelijke regeling DRAN.
Hieruit bleek dat de huidige bepaling te verwarrend is en onvoldoende aansluit met het geen de
deelnemende gemeenten in de totstandkomingsfase van de GR wilden. Uiteindelijk zijn we tot de
conclusie gekomen dat de gemeente Arnhem in ieder geval het beste als zorgdrager van het archief
kan worden aangewezen op grond van de Archiefwet.
De archiefinspecteur heeft vervolgens het volgende tekstvoorstel gedaan voor de bepaling:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem is belast met de zorg voor de
archiefbescheiden van de bedrijfsvoeringsorganisatie en haar organen overeenkomstig de door de
gemeenteraad van de gemeente Arnhem vastgestelde regeling.
Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland oefent op grond van artikel 124 en artikel 273a van de
Gemeentewet interbestuurlijk toezicht uit op de zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van de
bedrijfsvoeringsorganisatie en haar organen overeenkomstig de voor het interbestuurlijk toezicht op de zorg
en het beheer vastgestelde provinciale regeling.
Het hoofd van de bedrijfsorganisatie is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de
bedrijfsvoeringsorganisatie en haar organen.
De gemeentearchivaris van de gemeente Arnhem oefent toezicht uit op het in het derde lid bedoelde beheer
overeenkomstig de door de gemeenteraad van de gemeente Arnhem vastgestelde regeling.
Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid en artikel 13, eerste lid van de Archiefwet 1995
over te brengen archiefbescheiden van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt de archiefbewaarplaats van de
gemeente Arnhem aangewezen.
De gemeentearchivaris van de gemeente Arnhem is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de
bedrijfsvoeringsorganisatie en haar organen die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Conform bedoeld overleg en advies van de archiefinspecteur wordt voorgesteld om de
archiefbepalingen in artikel 24 GR te wijzigen c.q. aan te vullen.
Wijzigingsprocedure
Op grond van artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling is unanimiteit door de deelnemers
vereist bij wijziging van de regeling. De deelnemers zijn de deelnemende colleges.
Dit betekent dat de betreffende colleges bij unanimiteit tot de wijziging moeten besluiten. Verder
schrijft ook de Wet op de GR (WGR) voor dat, in dit geval, de colleges moeten besluiten tot het treffen
van de wijzigingen en dat de raden hun toestemming moeten geven!
De gewijzigde GR treedt in werking nadat alle colleges afzonderlijk, na toestemming van de raden,
besloten hebben tot wijziging van de regeling. De daartoe bij regeling aangewezen gemeente dient
vervolgens zorg te dragen voor publicatie en toezending van de gewijzigde GR aan de provincie, in dit
geval is dat de gemeente Arnhem.
Voorstel
Op grond van bovenstaande stellen wij u voor om unaniem in te stemmen met voornoemde
wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling van de BVO.
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