Technische vragen
Politieke Avond d.d. 21 mei 2019:

Agendapunt 8: Meerjarenbegroting BVO-DRAN 2020-2023 en de gewijzigde begroting 2019

Technische vragen BOB:

- in het raadsvoorstel mbt de begroting van de bvo Dran staat oa
"1.3 Vervallen kortingsregeling medereiziger
Met de raadsbrief van 27 maart 2019 bent u geïnformeerd over het
afschaffen van de
kortingsregeling medereiziger voor WMO-reizigers. Per 1 oktober
2019 heeft het College besloten de kortingsregeling af te schaffen. De
kosten voor de medereiziger voor de periode van januari tot en met maart
zijn opgenomen in de gewijzigde begroting 2019. De kosten van de
periode april tot en met september wordt opgenomen als mutatie in
de TR2-2019."
In het eerdere B&W-besluit van 26 maart jl. en in een
raadsinformatiememo van 26/3 (
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=overbetuwe&id=769c9f648c15-4e5a-9713-3c4d4562eddb ) was sprake van alternatieven die in
september aan de raad zouden worden voorgelegd.
1. Kunt u inmiddels hier meer over zeggen, zowel op inhoud als proces?
Lopen we nu niet op zaken vooruit als de begroting uitgaan van
afschaffing van de medereizigersregeling per september zonder
reservering van een bedrag voor alternatieven of voor alsnog handhaving
van de medereizigersregeling (als de alternatieven onvoldoende
draagvlak in de raad zouden geven)?
De raad gaf eerder per amendement aan de kaders voor het
doelgoepenvervoer te willen bepalen. Dit betekent qua proces dat de raad
tijdig in staat moet worden gesteld de afweging te maken of de
medereizigersregeling moet worden afgeschaft of niet en zo ja, welke
alternatieven mogelijk zijn. Daarna zullen ook reizigers geinformeerd
moeten worden.
2. Hoe is dit proces nu voorzien, uitgaande van al dan niet een wijziging
voor de reizigers per 1 oktober a.s.?

Tijdens het proces (zie het antwoord
op vraag 2) zal invulling worden
gegeven aan de inhoud wat betreft
de medereizigersregeling of een
eventuele nieuwe regeling.
De bedragen die hiermee gemoeid
zijn, zijn niet groot in relatie tot de
totale kosten van het
doelgroepenvervoer. De extra
kosten voor de regeling die we
kiezen, kunnen als mutaties
opgenomen worden in TR4 2019 en
voor heel 2020.
Het proces, zoals nu is voorzien en
op 28 mei wordt behandeld in het
college op een rij:
Wanneer Wat Wie
Juni 2019 Voorbereidende
gesprekken met:
- Participatieraad
- SGO
Uiterlijk 15 juli 2019 Collegebesluit
voorbereidende notitie
Eind juli 2019 Rondetafelgesprek
met College en gemeenteraad met
SGO en de participatieraad als gast
3 september 2019 Politieke avond
ronde 1
17 september 2019 Politieke avond
ronde 2
1 oktober 2019 Besluitvormende

raadsvergadering
Gemeenteraad

