Motie
Registratienummer:
Onderwerp: Doelgroepenvervoer
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering d.d. 26 februari 2019
constaterende dat:
1. de raad op 29 mei bijna raadsbreed een amendement heeft aangenomen waarin het
college van Overbetuwe opdracht heeft gekregen in 2018 te gaan werken aan inhoudelijke
beleidskeuzes bij het doelgroepenvervoer;
2. de raad via dit amendement duidelijk heeft aangegeven de te maken inhoudelijke
beleidskeuzes niet aan het college over te laten;
3. de raad eerst op 31 oktober 2018 een informatiememo heeft ontvangen, met daarin o.a.
de mededeling dat op 20 september 2018 regionaal een zgn. knoppenplan is vastgesteld
inclusief een menukaart die concretiseert hoe elke gemeente binnen het eigen beleid keuzes
kan maken om te sturen op de kosten van het vervoer;
4. conform voorstel B&W in het presidium is besloten dat besluitvorming hierover verloopt via
een informatieavond op 29 januari, regionale miniconferenties op 12 en 14 februari, een
voorronde op 19 maart en besluitvorming in de raad van 2 april 2019;
5. ondertussen B&W op voorstel van de portefeuillehouder op 18 december 2018 besloten
heeft zonder de raad daarin te betrekken of daarover te informeren het beleid voor de Wmovervoerspas te wijzigen c.q. in te perken en alleen de participatieraad om advies te vragen;
6. het college in antwoorden op de schriftelijke vraag S-399 (van BOB, D66 en PvdA)
aangeeft de raad hierbij niet betrokken te hebben, omdat “het aanpassen van beleidsregels
valt binnen de bevoegdheden van het college”.
spreekt uit:
1. de gang van zaken rond het B&W-besluit van 18 december 2018 te betreuren: zowel het
feit dat het college de raad niet eerder in de positie heeft gebracht om kaders te stellen, als
het feit dat bij het specifieke B&W-besluit van 18 december door het college is nagelaten het
gevoelen van de raad hierover op te halen alvorens een besluit te nemen.
2. dat dit niet de manier is waarop raad en College met elkaar moeten omgaan, zeker niet in
het licht van het rapport ‘Schurende democratie’;
3. dat de raad de inhoud van het B&W-besluit van 18 december alsnog wil bespreken en
beoordelen bij de voorronde van 19 maart over doelgroepenvervoer die al is voorzien, om
vervolgens goed geïnformeerd te kunnen afwegen of het wenselijk is in de raad van 2 april
via een raadsuitspraak het college te verzoeken het besluit terug te draaien of bij te stellen.
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