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Aan de gemeenteraad 

 

 

Datum Onderwerp 

8 januari 2016 Samenwerkingsovereenkomst (SOK) basismobiliteit 2017-2019 
regio Arnhem – Nijmegen 

 

Geachte raadsleden, 

 

Deze brief over de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) basismobiliteit 2017-2019 regio Arnhem 

– Nijmegen bieden wij u ter kennisname aan. 

 

Aanleiding  
De provincie Gelderland heeft in 2013 een provinciale visie op basismobiliteit ontwikkeld. Op 
basis daarvan wil de provincie overeenkomsten sluiten met alle Gelderse regio´s, waaronder de 
regio Arnhem – Nijmegen. De provincie stelt hiervoor middelen beschikbaar. Concreet gaat het 
daarbij om de overdracht van haar bevoegdheden op het gebied van de regiotaxi  en de 
(her)inrichting van de "onderkant" van het openbaar vervoer. De overdracht van deze OV-taak 
wil de provincie vastleggen in een "Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019". 
 
Visie  
De visie van de provincie en de daarbij horende overdracht van de basismobiliteit (waaronder 
regiotaxi) en bijbehorende middelen, sluit goed aan bij het voornemen van de gemeenten in de 
regio Arnhem - Nijmegen om niet alleen te blijven samenwerken op het gebied van 
doelgroepenvervoer, maar ook om een ingrijpende efficiëntieslag te maken. Door overdracht 
van de basismobiliteit (met name de regiotaxi) wordt de gewenste maximale bundeling van het 
doelgroepenvervoer mogelijk gemaakt.  
Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om door bundeling meer grip te krijgen op te 
verwachte tekorten, als gevolg van vergrijzing en afname van sociale budgetten.  
 
Financiën 
De provincie geeft echter aan, dat de Stadsregio bij ongewijzigd beleid op den duur een korting 
op de WMO-zonebijdrage had doorgevoerd omdat de Brede doeluitkering mobiliteit niet meer 
door het Rijk wordt geïndexeerd en na 2016 waarschijnlijk krimpt, terwijl de kosten voor met 
name het openbaar vervoer ieder jaar wel blijven stijgen. De provincie Gelderland is een van de 
weinige provincie's  die nog meebetaalt aan Wmo-vervoer.  
Aan de overdracht zijn ook middelen voor de regio gekoppeld. De provincie voert echter wél een 
korting op de BDU door met deze overdracht. 
 
Besluitvormingstraject  
De samenwerkingsovereenkomst is op 29 september 2015 vastgesteld door het college van 
Gedeputeerde Staten en op 11 november 2105 voorgelegd aan Provinciale Staten.  
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Het is de bedoeling dat alle 19 colleges van B&W in de regio Arnhem-Nijmegen de SOK  
eveneens vaststellen.  
Het is de bedoeling dat de SOK  rond 1 februari 2016 door alle partijen wordt getekend. 
Ondertekening zal plaatsvinden door gedeputeerde Bieze (namens het college van GS) en de 
burgemeester van Arnhem namens alle regiogemeenten. De daadwerkelijke overdracht van de 
basismobiliteit vindt plaats op 1 september 2016, onder voorbehoud van een succesvolle 
aanbesteding en gunning van de regiecentrale en het vervoer. 
 
Kanttekeningen 
Na vaststelling van de SOK in GS volgde bij de meeste gemeenten eveneens de instemming. Ook 
in Renkum lag het voorstel tot instemming al lange tijd in concept klaar, maar wij stuitten op 
een paar  juridische onduidelijkheden in de overeenkomst. Hierover is de afgelopen maanden 
veelvuldig contact geweest met de provincie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een brief van het 
college  aan de provincie. Met deze brief zijn de juridische onduidelijkheden weg genomen. In de 
brief heeft het college omschreven, hoe  de SOK moet worden uitgelegd. Deze uitleg geeft aan 
wat de bedoelingen van de provincie en de gemeente Renkum (en overige gemeenten) bij het 
sluiten van de SOK  zijn.  De formulering van deze uitleg  is afgestemd met de jurist van de 
provincie.  
Door het overleg met de provincie over de juridische onduidelijkheden heeft Renkum helaas 2,5 
maand vertraging opgelopen bij de instemming met de SOK.  De SOK moet op 1 februari 2016 
getekend zijn. 

 

Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Op 21 oktober 2015 heeft u ingestemd met het principe besluit tot het oprichten van een 
Bedrijfsvoeringsorganisatie  (BVO) Doelgroepenvervoer en daarmee met het juridisch 
verankeren van de regionale samenwerking op het gebied van vervoer. Dit is de lichtste vorm 
van regionale samenwerking met rechtspersoonlijkheid en sluit het beste aan bij de 
doelstellingen van het doelgroepenvervoer. Op basis van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen is dit principe besluit uitgewerkt en wordt de BVO-regeling in uw raad van februari 
voorgelegd. 
 
Na de verkregen toestemming voor de gemeenschappelijke regeling wordt verder gegaan met 
de implementatie van de organisatie t.b.v. de BVO. De Provincie stelt als eis, dat de BVO-
organisatie  uiterlijk op 1 juni 2016  ingericht moet zijn. 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM,  
 
 

Drs. J.P. Gebben,     A.E.J. Steverink 
Burgemeester     Secretaris  

 
Bijlagen: 
 Collegebesluit Samenwerkingsovereenkomst (SOK) basismobiliteit 2017-2019 regio Arnhem – Nijmegen 

 De Samenwerkingsovereenkomst basismobiliteit 2017-2019 regio Arnhem Nijmegen 

 De bijbehorende toelichting en financiële bijlage 


