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Onderwerp

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
Datum

29 oktober 2019
Ons kenmerk

Geachte heer Brouwers,

C2253050/4593197
Uw kenmerk

Bij brief van 17 oktober 2019, ingekomen op 17 oktober 2019, heeft u namens
de 50Plus fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 86 78

1. De 11 deelnemende gemeenten in Noordoost-Brabant hebben bij de GR-KCV
NOB het verzoek neergelegd om in 2019 het gesprek met de Provincie aan te gaan
om toekomstbestendige afspraken te maken die leiden tot (financiële) duidelijkheid
voor alle betrokken partijen. Is/zijn er al gesprekken geweest of staan ze in de
planning?
Antwoord: Ja, er zijn gesprekken geweest. Op 8 mei jongstleden is er een
bestuurlijk overleg met de voorzitters van de 5 regiotaxi regio’s geweest. Tijdens
dit overleg hebben we de contouren, inclusief de financiën na 2020, besproken
met de wethouders. De provincie maakt ook onderdeel uit van de GR-KCV en
houdt de GR zowel ambtelijk als bestuurlijk voortdurend op de hoogte van de
ontwikkelingen.
2. Wanneer gaat u de deelnemende gemeenten in Noordoost Brabant duidelijkheid
verstrekken over de OV-regelingen vanaf 2021?
Antwoord: De ontwikkeling van het openbaar vervoer en wijzigingen daarin
verloopt via Tactische Ontwikkelteams (TOT). Een TOT stemt af met de betrokken
gemeenten.
Op 31-12-2020 eindigt de huidige samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi
2016 – 2020. Begin 2020 zullen we alle regiotaxi regio’s en de deelnemende
gemeenten informeren over de vorm en inhoud van een nieuwe OV-regeling
vanaf 2021, als vervolg op de samenwerkingsovereenkomst.
3. Vindt u het belangrijk dat het bestaande serviceniveau op peil blijft. Zo ja, bent u
bereid om aan in de instandhouding daarvan bij te dragen? Zo nee, waarom niet?

Email

mschoenmaker@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Antwoord: Ja. De regio is echter zelf verantwoordelijk voor het serviceniveau van
haar doelgroepenvervoer. Hoewel de samenwerkingsovereenkomst komt te
vervallen, blijven de komende jaren de provinciale middelen beschikbaar voor de
integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. We onderzoeken wat
de beste vorm daarvoor is.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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