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Kernboodschap:

De MRDH is met 13 andere openbaar vervoersautoriteiten lid van
het samenwerkingsverband Decentrale OV-Autoriteiten (DOVA)
en van het samenwerkingsverband Nationale Data Openbaar
Vervoersinformatie (NDOV). De organisatievorm van deze
samenwerkingen zijn echter onvoldoende robuust. Om dit op te
lossen is er juridisch advies gevraagd wat heeft geleid tot het
voorstel een Coöperatieve Vereniging (CV) op te richten. Op
grond van de Gemeenschappelijke Regeling is de MRDH verplicht
het voornemen om een CV op te richten ter zienswijze aan de
gemeenteraden aan te bieden. De gemeenteraad wordt
voorgesteld met het voornemen in te stemmen.

Bijlagen:

1.
2.
3.
4.
5.

Stukken ter inzage:

Nee

Beslispunten:

Geen inhoudelijke zienswijze op deelname van de MRDH aan de
Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA in te dienen en dit kenbaar
te maken aan het dagelijks bestuur van de MRDH zoals verwoord
in de bij dit besluit behorende brief.

Relatie met:

Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat
nog moet komen of al geweest is)
Toezegging:
Amendement/motie:
Schriftelijke vragen:

Aanbiedingsbrief van MRDH
Concept Akte van oprichting
Toelichting op besluit van MRDH
Concept ledenovereenkomst
Brief aan MRDH over deelname aan CV NDOV-NOVA

Adviesnota aan de Raad
Onderwerp
Deelname MRDH aan Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA

Samenvatting
MRDH is sinds haar oprichting lid van het samenwerkingsverband Decentrale OV-Autoriteiten
(DOVA), waarin alle 14 decentrale OV-autoriteiten vertegenwoordigd zijn (alle provincies en de
twee vervoerregio's). In DOVA maken de 14 decentrale OV-autoriteiten afspraken over landelijke of
concessiegrens overstijgende vraagstukken die spelen rond het openbaar vervoer. Dezelfde 14
decentrale OV-autoriteiten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken ook samen in
het samenwerkingsverband Nationale Data Openbaar Vervoersinformatie (NDOV).
Bij oprichting zijn afspraken gemaakt over deelname, financiering en het dragen van de
bijbehorende risico's, waaraan MRDH zich gecommitteerd heeft. Die wijzigen niet.
Echter, de organisatievorm bleek onvoldoende robuust, wat leidde tot praktische problemen. Om
deze problemen op te lossen, is er juridisch advies gevraagd wat heeft geleid tot het voorstel een
Coöperatieve Vereniging op te richten.
Op dit moment wordt binnen de 14 OV-autoriteiten de benodigde besluitvorming voor de oprichting
doorlopen, via hun algemeen besturen dan wel hun Provinciale Staten. Voor de MRDH betekent dit
dat het voornemen tot deelname ter zienswijze aan de gemeenteraden moet worden aangeboden
op grond van artikel 31a lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 2.1 lid 2 sub i
van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014.
Beoogd effect
Het oprichten van de Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA.
Argumenten
1.1 DOVA en NDOV zijn twee samenwerkingsverbanden waarin de MRDH nu ook al deelneemt.
De huidige organisatievorm was onvoldoende robuust wat leidde tot praktische problemen. Om
deze problemen op te lossen en omdat beide samenwerkingsverbanden dezelfde deelnemers
hebben, willen de deelnemers een Coöperatieve Vereniging oprichten.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Burgerparticipatie
In de commissievergadering van 12 november jl. is en de raadsvergadering van 27 november a.s.
wordt dit onderwerp behandeld. In deze vergaderingen is gelegenheid tot inspreken.
Communicatie
Na vaststelling in de raadsvergadering van 27 november a.s. wordt de brief naar de MRDH
verstuurd.
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
Risico’s
Niet van toepassing.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
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