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Onderwerp
Beantwoording vragen Raad 31 mei 2018

Geachte voorzitter en leden,

In de Raad van 31 mei j.l. zijn vragen gesteld over de ontwerp begroting 2018 en 2019 van de
BVO-DRAN (Vervoersorganisatie). Onderstaand vindt u de beantwoording.
PRD: dhr. Bartels
1. Is Renkum wél akkoord gegaan met het solidariteitsbeginsel, terwijl twee gemeenten
(Druten en Berg en Dal) dat niet zijn? En dragen wij nu bij aan het deel waarmee zij niet
akkoord zijn gegaan?
Antwoord:
De gemeente Renkum heeft zich samen met de gemeenten Lingewaard en Berg en Dal tegen
het solidariteitsbeginsel uitgesproken. Bij meerderheid van stemmen is deze echter
aangenomen. Dit houdt in, dat het beginsel voor alle gemeenten geldt.
De gemeenten Druten en Berg en Dal hebben tegen de begroting van 2018 en 2019 gestemd.
Ook deze is bij meerderheid van stemmen aangenomen.
Renkum heeft daarbij aangegeven het geamendeerde (en aangenomen) solidariteitsvoorstel
te betreuren, maar het merkwaardig te vinden tegen een begroting te stemmen, waarin
eerder genomen besluiten doorwerken. Renkum heeft daarom met pijn voor gestemd.

CDA: dhr. van Lent en
VVD: dhr. de Boer
1. Wat is er in de bestuursvergadering van 15 mei jl. aan de orde is geweest over de
aangedragen zienswijze?
Antwoord:
Er is in de bestuursvergadering van 15 mei niet gesproken over de begroting 2018 en ook
niet over eventuele zienswijze, omdat die er nog niet waren.
Er is wel gesproken over het solidariteitsvoorstel. Het conceptverslag van 15 mei zegt daar
het volgende over:
Er wordt gestemd over het solidariteitsprincipe. Iedereen is akkoord met de wijze van
afbouw: 2017 75%, 2018 50% en 2019 25%.

Datum
31 July 2018

Onderwerp
Reactienota op de Nota van Uitgangspunten m.b.t. de regionale
aanbesteding van het doelgroepenvervoer

Voor berekening volgens keuze 1 (met een vast bedrag op basis van september 2017)
stemmen gemeenten Doesburg, Beuningen, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Renkum,
Nijmegen, Arnhem, Druten, (Berg en Dal) en Wijchen.
Voor berekening volgens keuze 2 (op basis van realisatie ieder jaar opnieuw
berekend) stemmen gemeenten Rheden, Montferland, Lingewaard en Overbetuwe.
Daarmee is besloten om te berekenen op basis van keuze 1, een vast bedrag op basis van september 2017.
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