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Amendement

11"1",j,

Gemeente Mook en Middelaar

De raad van de gemeente Mook en Middelaar in vergadering bijeen op 23 februari
2017
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2017 inzake
meerjarenbegroting 2016-2017 Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer
Arnhem-Nijmegen
waarbij het volgende wordt voorgesteld:
1. instemmen met de jaarschijven 2016 en 2017 van de meerjarenbegroting
2016-2020 van de BVO;
2. de ramingen voor 2018 en volgende jaren voor kennisgeving aan te nemen;
3. geen zienswijze in te dienen.
Gehoord de beraadslagingen in de commissie Samenleving d.d. 14 februari 2017
Overwegende,
-

-

dat ten aanzien van de jaarschijven 2018 t/m 2020 de ramingen voor het
routegebonden vervoer onvoldoende onderbouwd en bovendien voorbarig
zijn, uitgezonderd het leerlingenvervoer.
dat door de gemeenten in de regio Nijmegen inmiddels ook is besloten om
het instellingenvervoer nog niet per 1 januari 2018 bij AVAN onder te
brengen;
dat hierover geen cijfers in de begroting dienen te worden opgenomen totdat
besluitvorming hiertoe door de betreffende gemeenten heeft plaatsgevonden
op basis van een betrouwbare analyse van het feitelijke vervoersvolume.

Besluit
Het voorgelegde concept raadsbesluit als volgt te amenderen.
Punt 3 te vervangen door:
3. Een zienswijze in te dienen conform bijgevoegde concept-brief.
Naam en ondertekening:
Lee Tonnaer (fractievoorzitter PvdA) Susan Dooren bos (fractievoorzitter Groen
Francois Jongen (fractievoorzitter CDA)
Jan Boot (fractievoorzitter ZZP)
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Behandeld in de raadsvergadering van 23 februari 2017
De raad voornoemd,
De griffier,
Mr. L.W.A.M. Berben

El Aangenomen
Stemverhouding:
Tegen: ot)
Voor:
k 1-

E Verworpen

D voorzitter,
r. drs. W. Gradis
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Gemeente Mook en Middelaar

Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK
Bezoekadres:
Raadhuisplein 6 Mook
Telefoon: (024) 696 91 11
Fax: (024) 696 19 39
E-mail: gemeente@mookenmiddelaarril
Internet:
www.mookenmiddelaar.n1

Vervoersorganisatie Regio Arnhem-Nijmegen
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ ARNHEM

Uw kenmerk:
Uw brief van:
Ons kenmerk:
Inlichtingen:
Telefoon:
Afdeling:
Datum:
Onderwerp:

B2016.001
23 december 2016
G. Berens
024-6969128
Samenleving
23 februari 2017
ontwerp meerjarenbegroting 2016-2020

Geacht bestuur,
Op 23 februari jl. hebben wij uw meerjarenbegroting 2016 — 2020 behandeld. Wij kunnen instemmen
met de jaarschijven 2016 en 2017.
Ten aanzien van de jaarschijven 2018 t/m 2020 zijn wij van oordeel, dat de ramingen voor het
routegebonden vervoer onvoldoende onderbouwd en bovendien voorbarig zijn, uitgezonderd het
leerlingenvervoer. Door de gemeenten in de regio Nijmegen is inmiddels ook besloten om het
instellingenvervoer nog niet per 1 januari 2018 bij AVAN onder te brengen.
Wij zijn dan ook van oordeel dat hierover geen cijfers in uw begroting dienen te worden opgenomen
totdat besluitvorming hiertoe door de betreffende gemeenten heeft plaatsgevonden op basis van een
betrouwbare analyse van het feitelijke vervoersvolume.

Hoogachtend
De gemeenteraad van Mook en Middelaar
De griffier,
Mr. L.W.A.M. Berben

De voorzitter,
mr. drs. W. Gradisen
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