Motie

Gemeente Mook en Middelaar

De raad van de gemeente Mook en Middelaar in vergadering bijeen op 23 februari
2017
Gehoord de beraadslaging over de meerjarenbegroting BVO doelgroepenvervoer
Arnhem-Nijmegen
Overwegende:
dat t.a.v. de aanbesteding doelgroepenvervoer op 3 maart 2016 door de
gemeenteraad van Mook en Middelaar een motie is aangenomen met de
volgende inhoud: verzoekt het college om:
•

het duurzaamheidaspect bij de gunning van het doelgroepenvervoer
de aandacht te geven die het verdient;

•

binnen het GO bij de aanbesteding te pleiten voor gezond en
duurzaam vervoer;

•

vervoerders met busjes die beter zijn voor de luchtkwaliteit en CO2neutraliteit zo mogelijk te verkiezen boven minder duurzame
alternatieven;

dat het college in de commissie B&R van 7 jull 2016 heeft aangegeven dat de
beslissing om de optie duurzaamheid te lichten is opgenomen in de •
aanbesteding;
dat in de commissie Samenleving d.d. 14 februari 2017 door het college is
medegedeeld dat degene aan wie de opdracht is gegund technische
uitvoeringsproblemen heeft en het derhalve de vraag is of de optie
duurzaamheid die door de 13V0 doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen
daadwèrkelijk wordt gelicht; •
Verzoekt het college:
vanwege het feit dat de optie duurzaamheid is gelicht door de BVOdoelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen en ook deel uitmaakt van de
begroting, maar in verband met technische uitvoeringsproblemen praktisch
niet uitvoerbaar lijkt, dit punt in te brengen bij de bestuursvergadering van de
BVO doelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen, aan te dringen op een oplossing
waarbij de afspraak om de optie duurzaamheid te lichten

daadwerkelijk wordt nagekomen en tevens ons als raad van het vervolg op de
hoogte te houden;
deze motie, wanneer deze wordt aangenomen, te versturen naar de raden
van alle deelnemende gemeenten.
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6f--Q

pvá-Ar---;4

Behandeld in de raadsvergadering van 23 februari 2017
De raad voornoemd,
De vs orzitter,
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