Schriftelijke vragen
Reg. Nr. 2019-06
Datum: 03-09-2019
Van: VVD Fractie, B.D. Volkers
Aan: College via secretaris
Onderwerp: Plus OV, grote bestuurlijke irritatie over uitgetreden gemeenten
Datum beantwoording:
Behandeld in college van:

Toelichting en vragen:
Geacht college,
In de raadsvergadering van 8 juli 2019 hebben wij een grote bestuurlijke irritatie rond het vertrek van
Deventer, Apeldoorn en Zutphen inzake PLUS OV vernomen, dat opgetekend is in een artikel in de
Stentor van 9 juli.
Dat heeft bij de VVD-fractie de volgende vragen opgeroepen die wij beantwoord willen krijgen:
1. Kennelijk doen de hierboven genoemde gemeenten moeilijk over de uittredingsverplichtingen,
kunt u aangeven waar men nu precies moeilijk over doet, over welke verplichtingen is bestuurlijke
discussie?
2. Het uittreden van Apeldoorn, Deventer en Zutphen zal de nodige nazorg vergen, volgens
wethouder Berkhoff. Kunt u aangeven waar die nodige nazorg precies uit bestaat?
3. Zijn extra kosten te verwachten als gevolg van de uittreding van deze gemeenten die niet zijn
voorzien?
4. Zijn extra kosten te verwachten als gevolg van de nazorg die noodzakelijk is, die niet is voorzien?
5. Heeft u er vertrouwen in dat u er samen met de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Zutphen
binnen afzienbare tijd (dit jaar) eruit komt, of verwacht u een langdurige discussie over de
uittreding?

Met belangstelling zien we een schriftelijke beantwoording tegemoet. Namens de fractie van de
VVD-Heerde

Beerd Volkers,
Fractie voorzitter VVD Heerde

Antwoord
1. Het betreffen de financiële verplichtingen van de gemeenten Deventer, Apeldoorn en Zutphen
zoals beschreven in artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit. Deze
gemeenten hebben eind vorig jaar aangegeven om vanaf 1 augustus 2019 geen taken voor het
routegebonden vervoer bij PlusOV af te nemen. In artikel 27 staat vermeld dat de uittredende
gemeenten de kosten dragen die rechtstreeks het gevolg zijn van deze gedeeltelijke uittreding.
2. Er is sprake van gedeeltelijke uittreding van drie gemeenten uit de GR. De nazorg bestaat uit
ondersteuning in het verdere traject van samenwerken, nadat de uittreding een feit is. Hierbij
kunnen verstoorde verhoudingen niet getolereerd worden. De nazorg is er vooral op gericht de
verhoudingen tussen de deelnemende gemeenten goed te houden.
3. Nee, er zijn op dit moment geen extra kosten te verwachten. In de begroting 2020-2023 is
rekening gehouden met het gedeeltelijk uittreden van de gemeenten Deventer, Apeldoorn en
Zutphen. De begroting is inmiddels door het bestuur van PlusOV vastgesteld en ter kennisname
naar de gemeenteraad gestuurd.
4. Nee, die zijn er niet.
5. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat het bestuur van PlusOV binnen afzienbare tijd een besluit zal
nemen over de hoogte van de uittredingssom voor de gemeenten Deventer, Apeldoorn en
Zutphen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte
gesteld.

