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Samenvatting
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regiotaxi Noordoost-Brabant heeft
haar concept begroting 2017 toegestuurd met het verzoek hierop uw
zienswijze bekend te maken. De concept- begroting 2017 geeft geen
aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Er is sprake van een sluitende
begroting met voldoende weerstandsvermogen voor het opvangen van risico’s.
De concept-begroting bouwt voort op de Samenwerkingsovereenkomst
Regiotaxi 2016 – 2020 zoals die eind vorig jaar door Gedeputeerde Staten is
ondertekend.
Het voorstel
Geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2017 van de
Gemeenschappelijke Regeling Regiotaxi Noordoost-Brabant.
Aanleiding
De provincie neemt deel in de GR Regiotaxi Noordoost-Brabant. Het doel van
deze GR is het bieden van een kwalitatief hoogwaardig stelsel van kleinschalig
collectief vervoer. Het dagelijks Bestuur van de GR vraagt alle deelnemers om
hun zienswijze op de concept-begroting 2017 te geven. De bedoeling is dat
uw Staten vóór de Algemeen Bestuursvergadering van 11 juli a.s. uw
zienswijze bekend maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR Regiotaxi
Noordoost-Brabant.
Bevoegdheid
Conform artikel 58 en 59 van de wet Gemeenschappelijke regelingen zijn uw
Staten bevoegd een zienswijze uit te brengen op de concept-begroting 2017.
Dit geldt overigens voor alle deelnemers aan deze GR, namelijk de 13
gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.
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Doel
Het bestuur van de GR in de gelegenheid te stellen om door het inbrengen van
een zienswijze de concept-begroting 2017 zonodig aan te passen.
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31 mei 2016
Documentnummer

GS : 3993670

Argumenten

PS: 4002635

1.1.
De concept-begroting 2017 biedt een nadere uitwerking van de
doelstellingen en ontwikkelingen van de GR regiotaxi Noordoost-Brabant
In de concept-begroting wordt rekening gehouden met de afbouw van de
provinciale Samenwerkingsbijdrage zoals vorig jaar is overeengekomen in de
Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi 2016 – 2020.

1.2.
De concept-begroting 2017 is sluitend en met voldoende
weerstandsvermogen
De GR heeft voor 2017 een sluitende begroting opgesteld met voldoende
weerstandsvermogen voor het opvangen van risico’s.
Kanttekeningen

1.1.
Het contract met de huidige taxivervoerder eindigt op 31 december
2016
Op dit moment loopt de aanbesteding voor een nieuw contract met een
vervoerder. Daarom is in de concept-begroting 2017 geen rekening gehouden
met de (financiële) uitkomsten van deze aanbesteding, en wordt vanuit de
huidige situatie uitgegaan. Maar in twee andere regio’s in Brabant waar recent
een aanbesteding is afgerond zijn de contracten lager uitgekomen dan de
vorige.
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. In de eind vorig jaar gesloten
Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi 2016 – 2020 zijn de kaders voor de
bestedingen van de provinciale gelden vastgelegd. Hierin is de
samenwerkingsbijdrage voor 2017 vastgesteld op € 387.902, de hoogte van
de exploitatiekosten voor de OV-reizigers is begroot op maximaal € 320.000.
De provinciale subsidie is opgenomen in de BDU meerjarenbegroting.
Europese en internationale zaken
Dit voorstel kent geen Europese of internationale aspecten.
Planning
Uiterlijk 1 augustus 2016 moet de vastgestelde begroting door het dagelijks
bestuur van de GR aangeleverd worden bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 11 juli 2016 stelt het Algemeen Bestuur van
de Gemeenschappelijke Regeling Regiotaxi Noordoost-Brabant daarom de
begroting 2017 vast. Besluitvorming door uw Staten uiterlijk in uw vergadering
van 24 juni 2016 is daarom urgent.
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Bijlagen
Concept begroting 2017 GR KCV Brabant Noordoost
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: WHM van Oosterhout - De Bok, wvoosterhout@brabant.nl,
Cluster Mobiliteit en Infra en Afdeling Openbaar Vervoer
Opdrachtnemer: Paul van Oeffelt, pvoeffelt@brabant.nl,
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