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Motie
Reg. Nr. 2019-09 (in te vullen door de griffie)

Agendapunt: 6. Jaarstukken GR basismobiliteit/PlusOV
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Onderwerp: onderzoek mogelijkheden en consequenties uittrecfëh gemeenschappelijke regeling
basismobiliteit/PlusOV
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 8 juli 2019 gehoord de beraadslaging,
roept in herinnering:
de behandeling van moties die ingetrokken zijn zoals 2017-11 d.d. 11 september 2017 en
2017-15 d.d. 27 november 2017 over problemen bij het vervoer van PlusOV en diverse
commissies en raadsvergaderingen over de kwaliteit die PlusOV levert en de grote financiële
tegenvallers;
dat er te veel zaken bij PlusOV gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen, o.a. de hoge
vertrekpremie van een directeur;
dat de wethouder in de commissievergadering heeft aangegeven dat de problemen bij PlusOV
niet allen morgen zijn opgelost;
dat de huidige directeur grote lijken in de kast heeft aangetroffen bij zijn aantreding;
dat in de commissievergadering van 26 juni jl. zowel de wethouder als de huidige directeur
van Plus OV ons niet hebben kunnen overtuigen dat de organisatie PlusOV nu op de goede
weg is en dat er de komende tijd dus geen financiële tegenvallers zullen optreden en dat de
kwaliteit van vervoer gegarandeerd is;
constaterende dat:
de fase van kinderziekten en financiële tegenvallers ruimschoots voorbij zou moeten zijn,
maar dat dit geenszins het geval is;
de interventies vanuit PlusOV vooralsnog onvoldoende vertrouwen geven dat het zowel
financieel als kwalitatief goed gaat komen met PlusOV;
de gemeente Heerde bijna 50% meer budget aan PlusOV kwijt is dan oorspronkelijk gepland;
de raad onvoldoende grip heeft op de grote financiële problemen bij PlusOV en dat er telkens
weer nieuw extra budget wordt gevraagd;
grote gemeenten als Zutphen, Deventer en Apeldoorn al eieren voor hun geld hebben
gekozen;
men in vele buurgemeenten kampt met dezelfde problematiek;
van mening dat:
wij met de wethouder onderschrijven dat PlusOV de eindverantwoordelijkheid heeft en dat
problemen daar opgelost moeten worden;
het onaanvaardbaar is om de structurele problemen te laten voortduren;
de gemeente aan haar inwoners verplicht is om de financiële gevolgen van PlusOV niet verder
te laten oplopen en voorbereid te zijn op mogelijke uittreding of anderszins als de budgetten
opnieuw worden overschreden;
verzoekt het college:
1.
binnen een halfjaar te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om uit te treden;
2.
in beeld te brengen wat hiervan de consequenties zouden kunnen zijn;
3.
in kaart te brengen wat de te verwachten kosten zijn bij uittreding;
4.
aan te geven op welk moment en onder welke voorwaarden deze uittreding zou
kunnen plaatsvinden;

en gaat over tot de orde van de dag.
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