Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek
Telefoon (026) 33 48 111
Fax (026) 33 48 323

Vervoersorganisatie Regio Anrhem - Nijmegen

Internet www.renkum.nl

Eusebiusbuitensingel 53
6228 HZ ARNHEM

Datum
22 februari 2017

IBAN:NL02BNGH0285007076

Onderwerp

Zienswijze meerjarenbegroting BVO-DRAN 2016-2020

Geachte Vervoersorganisatie,
In onze vergadering van 22 februari j.l. hebben wij ons uitgesproken over uw
meerjarenbegroting, de Meerjaren-programmabegroting 2016-2020 van de Vervoersorganisatie
BVO DRAN.
In oktober 2016 heeft u een eerste concept-begroting voorgelegd aan het bestuur van de
Vervoersorganisatie BVO DRAN, die niet op de instemming van Renkum kon rekenen. De
aangepaste begroting is donderdag 15 december aan het bestuur voorgelegd. Ook deze kan niet
rekenen op de instemming van Renkum. Het Algemeen Bestuur van de Vervoersorganisatie regio
Arnhem – Nijmegen heeft zich echter positief uitgesproken over de begroting.
Zienswijze
Wij maken gebruik van de mogelijkheid om door middel van zienswijze afkeurend te reageren op
uw meerjarenbegroting, de Meerjaren-programmabegroting 2016-2020 van de
Vervoersorganisatie BVO DRAN.
Onze afkeuring beargumenteren wij als volgt:
1.

De begroting gaat ten onrechte uit van inbreng van het Renkumse leerlingenvervoer in

2018.
In Renkum is uitdrukkelijk nog geen keuze gemaakt om het leerlingenvervoer in 2018 in te
brengen in het vervoersysteem Avan. Door het nu al wel op te nemen in uw ontwerpbegroting
wordt de indruk gewekt dat dit al een genomen besluit is, hetgeen een verkeerd uitgangspunt
voor de begroting is. Daarnaast vertekent uw aanname de gehele begroting.
2.

De begroting bevat een impliciet besluit over de verdeling van de provinciale
subsidiegelden. Hierover is nog geen bestuurlijke overeenstemming bereikt

Er is regionaal discussie over de verdeling van de provinciale subsidiegelden. Deze zijn
vastgesteld in de Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie (SOK).
De berekening om tot de subsidiebedragen te komen is gebaseerd op het gebruik van de
Stadsregiotaxi 2015.
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In de begroting wordt uitgegaan van de verdeelsystematiek van de subsidie op basis van het
werkelijk gebruik. Dat heeft voor onze gemeente zeer negatieve gevolgen. Verdelen op basis
van werkelijk gebruik is, op basis van de huidige verbruiksaannames, een extra
subsidieverlaging van € 39.000,- in 2017, € 14.000,- in 2018 en een verhoging van € 10.000,- in
2019.
3.

De begroting bevat in paragraaf 2.4 een bestedingsplan dat zich richt op het realiseren
van nieuwe projecten op het raakvlak tussen doelgroepenvervoer en openbaar vervoer,
die de basismobiliteit op een alternatieve wijze faciliteren.

Echter, in de regeling BVO-DRAN staat in art. 4 de taak van de BVO DRAN beschreven. Deze
luidt:
Artikel 4 Doelen en taken
1.

De DRAN heeft tot doel de gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van
uitvoeringstaken en uitvoering van ondersteunende processen op het gebied
van doelgroepenvervoer voor de deelnemers.

2.

De sturing en (financiële) beheersing van uitvoeringstaken en uitvoering van
ondersteunende processen op het gebied van doelgroepenvervoer worden
overgedragen aan de DRAN.

Dit betekent dat de activiteiten, beschreven in paragraaf 2.4 niet aansluiten bij de in de door
alle gemeenten getekende regeling. Dit is niet uw opdracht.
4.

De btw-verrekening wordt gedeeltelijk buiten de begroting gelaten, maar wel doorbelast
aan de gemeenten. Hiermee wordt niet voldaan aan het BBV, dat aangeeft dat de baten
en lasten tegen het bruto tarief geraamd moet worden.

Dit betreft een financieel technische bezwaar tegen de begroting. De BVO (zie pagina 22
begroting; versie 30 november 2016) raamt haar uitvoeringskosten exclusief BTW. De BTW op
de uitvoeringskosten is weliswaar BTW compensabel, alleen niet voor de BVO. De BVO belast
de kosten inclusief BTW door aan de gemeenten. Dan dient zij de kosten en opbrengsten van de
gemeenten ook inclusief in haar begroting te verwerken.
Wij zien onze opmerkingen graag verwerkt in een aangepaste meerjarenprogrammabegroting
en vragen u deze opnieuw aan ons voor te leggen.
Met vriendelijke groet,
GEMEENTERAAD VAN RENKUM
Namens hen,
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de griffier,

de voorzitter,

mr. J.I.M. (Joyce) le Comte

mr. H.L.M. (Hein) Bloemen
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