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Amendement
Reg. Nr. 2019-05 (in te vullen door de griffie)

Agendapunt:6. Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit (PlusOV)
Onderwerp: Verbetering informatievoorziening PlusOV aan de raad

Vergadering van de gemeenteraad op 8 juli 2019.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Punt 2a. aan het Raadsbesluit toe te voegen en de zienswijze over de gewijzigde begroting 2019 en
de ontwerpbegroting 2020 daarmee aan te passen:
2a. Aanvullend in de zienswijze op te nemen dat de raden tweemaal per jaar (juni en december,
meerjarig) door de directie van PlusOV geïnformeerd moeten worden door middel van een
voortgangsrapportage, naast de gebruikelijke rapportages en verantwoordingslijnen.
Deze voortgangsrapportage omvat minimaal een samenvatting van de financiële positie, de te
verwachten ontwikkelingen c.q. overschrijdingen binnen deze positie, de voortgang van de
verbetermaatregelen en de stand van zaken met betrekking tot het kwaliteitsniveau.

Toelichting
Constaterende dat:
• PlusOV op financieel vlak niet in control is;
• de vervoersuitvoering van PlusOV, ondanks de extra financiële injecties, nog steeds niet
getransformeerd is naar het gewenste kwaliteitsniveau;
• de organisatie nog steeds minder efficiënt is dan gewenst en in aanvang werd verwacht;
• de raad in de afgelopen jaren stelselmatig verrast is door substantiële en repeterende
overschrijdingen van de beheer en regiekosten;
• de informatievoorziening van PlusOV op inhoudelijk niveau en wat betreft tijdigheid te
wensen overlaat en de raad aldus zijn controlerende taak niet naar behoren kan uitvoeren;
• de raad zich meermalen uitgesproken heeft over de onwenselijkheid van boven omschreven
situatie en hij zich in deze toenemend onmachtig voelt;
zijn wij van mening dat:
• intensivering van de informatievoorziening wellicht kan bijdragen aan het beter in control
komen van de raad, zodat hij vervolgens zijn controlerende taak wel naar behoren kan
uitvoeren.
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