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Beste raadsleden,

Met deze Raadsbrief willen we u in de gelegenheid kennis te nemen van het regionale 
adviesdocument ‘Toekomst van het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen’ 
ter voorbereiding op de regionale miniconferenties van 12 en 14 februari 2019. Tijdens 
deze conferenties wordt dit document middels een presentatie toegelicht en heeft u 
de gelegenheid om vragen te stellen.

Inleiding

14 november 2018 heeft de raad de raadsbrief "Ontwikkelingen binnen het regionale 

doelgroepenvervoer en de verwachte besluitvorming Q1 2019" ontvangen. Deze raadsbrief is 

afgesloten met een vooruitblik op de strategische besluiten die, mede door de raad, genomen 

moeten worden over de regionale samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer.

U bent, in de raadsbrief van december en ook begin januari van dit jaar, uitgenodigd om deel te 

nemen aan de regionale miniconferenties om zich te laten informeren over de strategische 

besluiten die genomen moeten worden. Deze miniconferenties vinden plaats op 12 en 14 

februari a.s. 

Op 31 januari is het adviesdocument ‘De toekomst van het doelgroepenvervoer in de regio 

Arnhem Nijmegen’ door het bestuur van de BVO-DRAN vastgesteld. Ter voorbereiding op de 

regionale miniconferenties is besloten om dit document met de raden te delen.

Regionaal adviesdocument ‘Toekomst van het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem 

Nijmegen’

Dit regionaal adviesdocument is opgesteld door de vervoersorganisatie in samenwerking met 

ambtenaren uit de betreffende regio. Het doel is iedere gemeente hiermee in staat te stellen 

een afgewogen besluit te laten nemen over het wel of niet uittreden uit de regionale 

samenwerking BVO DRAN. In dit advies wordt uiteengezet welke besluiten er genomen dienen 

te worden en welke argumenten hieraan ten grondslag liggen. 
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Proces

Dit document vormt de start van een (regionaal georganiseerd) besluitvormingsproces over de 

regionale samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen. 

Dit regionale besluitvormingsproces dient uiterlijk 30 april afgerond te zijn.

De fasering is schematisch weergegeven in onderstaand diagram.

Diagram: tijdpad strategische besluitvorming rondom Avan en BVO DRAN

U heeft meermaals aangegeven, meegenomen te willen worden in het besluitvormingsproces. 

Daarom hebben wij u op 11 september 2018 tijdens een raadsontmoeting geïnformeerd over de 

te nemen stappen, begin december via een Raadsbrief informatie gegeven over de 

ontwikkelingen en heeft u een uitnodiging gehad voor 2 (dezelfde) regionale miniconferenties 

op 12 en 14 februari.

Als vervolg op deze mini-conferentie willen wij u begin maart in een raadsinformatie-avond 
meenemen in de te nemen strategische keuzes, die kort daarna volgen. Wanneer hiervoor 
raadsbesluiten nodig zijn, zullen deze in de raadsvergadering van 24 april worden voorgelegd. 
Uiterlijk 30 april a.s. zullen gemeenten bij de regio moeten aangeven of zij wel of niet uittreden 
uit de regionale samenwerking BVO DRAN.

Miniconferenties

Bij deze nodigen wij u nogmaals van harte uit om deel te nemen aan één van de 

miniconferenties. Wilt u deelnemen? Meldt u dan snel aan via info@vervoersorganisatie.nl met 

opgave van naam, voorkeursdatum, gemeente en mailadres. U krijgt dan een definitieve 

uitnodiging met het programma.
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Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij mw. C. Aalders (tst 439, mail: 
c.aalders@renkum.nl).

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Renkum 

De secretaris, de burgemeester,

Bijlagen:

 Regionaal adviesdocument ‘Toekomst van het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem 

Nijmegen’

Pagina Ons kenmerk

2 van 2

mailto:c.aalders@renkum.nl

	Op 31 januari is het adviesdocument ‘De toekomst van het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen’ door het bestuur van de BVO-DRAN vastgesteld. Ter voorbereiding op de regionale miniconferenties is besloten om dit document met de raden te delen.

