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Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,

Hierbij bieden wij u onze concept programmabegroting 2019-2022 aan en stellen wij u in staat een 
zienswijze op deze begroting naar voren te brengen. Tevens informeren wij u over ons voornemen om 
deel te nemen aan de Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA (Nationale Data voor het Openbaar Vervoer - 
Decentrale Openbaar Vervoers Autoriteiten) en wordt u hierbij in de gelegenheid gesteld om wensen en 
bedenkingen over dit voorstel kenbaar te maken. Beide voorstellen worden hierna korte toegelicht. 
De voorstellen liggen ter besluitvorming voor in de Regioraad op 16 oktober 2018. We stellen het op prijs 
1) een eventuele (concept) zienswijze op de programmabegroting en/of 2) uw eventuele wensen en 
bedenkingen t.a.v. het lidmaatschap uiterlijk 2 oktober per mail (bestuurszaken@vervoerregio.nl) van u te 
ontvangen. 

1) Concept Programmabegroting 2019-2022
Onze regio maakt een forse groei door: meer inwoners, arbeidsplaatsen en toeristen en dus meer 
vliegverkeer, wegverkeer, openbaar vervoer, fietsers en loopstromen. Het leidt tot stevige uitdagingen op 
het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en energie. Dit zijn vraagstukken die we alleen gezamenlijk 
effectief kunnen oplossen. De komende jaren investeert de Vervoerregio veel in de bereikbaarheid van de 
regio. Met de Kadernota 2019-2022 (aan u verzonden op 14 april 2018) als vertrekpunt, geeft de 
programmabegroting een inhoudelijke uitwerking van onze activiteiten en programmering voor 2019. Het 
dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft op 19 juli 2018 de concept Programmabegroting 
2019-2022 goedgekeurd. Graag bieden wij u onze programmabegroting aan en stellen u, op grond van 
artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), in staat een zienswijze over deze begroting 
naar voren te brengen. Naast de consultatie van gemeenten adviseren het portefeuillehoudersoverleg en 
de rekeningcommissie in september de Regioraad over de programmabegroting. In de Regioraad van 16 
oktober 2018 wordt de programmabegroting 2019-2022 ter vaststelling besproken, inclusief de 
ingezonden zienswijzen van de deelnemende gemeenten. Dit najaar start een proces met het Dagelijks 
Bestuur en de Regioraad om te komen tot kaderstellende beleidskeuzes voor deze bestuursperiode. Begin 
2019 worden deze keuzes vastgelegd door de Regioraad in de Kadernota 2020-2023.
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2) Lidmaatschap Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A 
Het dagelijks bestuur is op 5 juli 2018 akkoord gegaan met het lidmaatschap van de Coöperatieve 
Vereniging NDOV-DOVA en legt dit voor aan de regioraad van 16 oktober 2018. De coöperatie behartigt 
de belangen van de Vervoerregio op landelijke dossiers, waaronder de tarieven voor het openbaar 
vervoer, sociale veiligheid, regionaal spoor, open informatiehuishouding en actuele reisinformatie. De 
nieuwe coöperatie vervangt een aantal in het verleden ontstane rechtspersonen op deze dossiers. Op dit 
moment zijn beide organisaties tijdelijk ondergebracht bij de stichting CROW. Omdat de stichting CROW 
juridisch gezien kan worden als een bedrijf, kan dat problemen opleveren in de rechtmatigheid bij het 
doen van aanbestedingen en marktconsultaties. De Coöperatieve Vereniging (CV) is een rechtspersoon 
die, op een rechtmatige wijze, het publieke belang kan garanderen. 
Op grond van artikel 31a van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen verzoekt de Vervoerregio u als 
deelnemende gemeente bij deze uit om eventuele wensen en bedenkingen over dit voorstel in te brengen 
aan de Regioraad.  
 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam  
 
 
 
 
 
dr. D. Reneman  
Portefeuillehouder Financiën 
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