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Wijzigingsbesluit GR BVO DRAN

Geadviseerd besluit
Het College van Burgemeester en Wethouders toestemming verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN).

Toelichting op beslispunten
De Raad heeft het College van Burgemeester en Wethouders toestemming verleend voor het treffen van de
gemeenschappelijke regeling BVO DRAN. De Gemeenschappelijke regeling is 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 regeling aan te passen, zodat het besloten karakter van haar vergaderingen wordt opgeheven en
te wijzigen in ‘vergaderen in het openbaar, tenzij…’. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen en gewenste
juridisch/inhoudelijke aanpassingen noodzakelijk welke via dit wijzigingsbesluit worden samengebracht.
De voorliggende wijziging van de regeling is vastgesteld in de bestuursvergadering van de BVO DRAN op 15 december 2016,
met het verzoek aan de deelnemende gemeenten om in te stemmen met de wijziging.
De wijzigingen hebben betrekking op de volgende artikelen van de gemeenschappelijke regeling:
a. artikel 2 naamgeving: nieuwe naam: ‘Regeling Vervoersorganisatie Regio Arnhem- Nijmegen’
b. artikel 10 openbaarheid van vergaderen;
c. artikel 24 archivering.
Ad a. De naamswijziging van ‘doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) …..’ naar ‘vervoersorganisatie regio
Arnhem-Nijmegen’ is meer in overeenstemming is met de huidige en toekomstige rol en positie van de
bedrijfsvoeringsorganisatie c.q. de doorontwikkeling van het takenpakket (o.a. OV en nieuwe vervoersvormen).
Ad c. De archiefbepalingen in artikel 24 worden zodanig aangevuld, dat:
ze minder verwarrend zijn;
beter aansluiten met hetgeen de deelnemende gemeenten in de totstandkomingsfase van de GR wilden;
De gemeente Arnhem zorgdrager van het archief wordt.
Bijgaand treft u aan de gewijzigde regeling met markering van de wijzigingen en een oplegnotitie van de BVO DRAN (welke
overigens 3,5 maand na opstelling is ontvangen.

Voorstel aan de raad

Beoogd effect
De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling conform de wens van het bestuur van de BVO en het beleid van de 19
samenwerkende gemeenten.

Kader


Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr)

Per 1 januari 2015 is in de Wgr een nieuwe bestuursvorm geïntroduceerd, de zogenoemde bedrijfsvoeringsorganisatie
(BVO). Een bedrijfsvoeringsorganisatie heeft geen eigen bevoegdheid om beleid vast te stellen. Deze bevoegdheid blijft een
taak van de afzonderlijk gemeenteraden.


Bestaande beleidskaders zoals:

- raadsvoorstel en -besluit, waarin toestemming wordt verleend voor oprichting van de gemeenschappelijke regeling BVODRAN;
- raadsvoorstel- en besluit, waarin u instemt met de nota van uitgangspunten voor de aanbesteding van
doelgroepenvervoer;
bepalen de kaders voor regionale samenwerking en het beleid op basis waarvan de gemeente uitvoering geeft aan het
doelgroepenvervoer.

Argumenten / Draagvlak
Het bestuur van de BVO heeft op 15 december 2016 unaniem besloten tot wijziging.
Het uitgangspunt van openbaarheid van vergaderen is een wens die gedragen wordt door alle Colleges van de regio.
De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is conform de wens van het bestuur van de BVO en sluit aan bij het
beleid van de 19 samenwerkende gemeenten.
De vergaderingen van het bestuur openbaar te laten plaatsvinden draagt bij aan de transparantie van het openbaar bestuur
en versterkt de positie van de gemeenteraden.

Kanttekeningen
Het functioneren van de BVO wordt periodiek geëvalueerd. Hierover worden door de deelnemers van de
gemeenschappelijke regeling nadere afspraken gemaakt.

Aanpak/Uitvoering
Op grond van artikel 1 lid 3 van de Wgr moet het College voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling
toestemming vragen aan de raad. Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het
algemeen belang. Het gaat bij ‘strijd met het algemeen belang’ bijvoorbeeld om de situatie dat de Raad meent dat het
ondoelmatig is om ten aanzien van de desbetreffende belangen samen te werken met andere gemeenten of dat de Raad
meent dat de bevoegdheid zich niet leent voor gezamenlijke behartiging.

Communicatie
De belanghebbenden met betrekking tot het treffen en wijzigen van een gemeenschappelijke regeling zijn de
gemeenteraden. De gemeenteraad van Renkum is door het College gedurende het proces van totstandkoming van de
gemeenschappelijke regeling betrokken en geïnformeerd. Op grond van artikel 26 van de Wgr moet de gewijzigde regeling
aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland worden verzonden.

Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties aan verbonden.
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Juridische consequenties
Er zijn geen juridische consequenties aan verbonden.

WMO-aspecten
Geen opmerkingen

Gezondheid
Geen opmerkingen

Duurzaamheid
Geen opmerkingen

Effect op vermindering regeldruk
Geen opmerkingen

Alternatieven
Niet akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen.
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