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4 september 2018 Portefeuillehouder: Butter

25 september 2018 Gemeenteraad: 25 september 2018

Samenvatting:
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de
gemeenteraad gevraagd een zienswijze naar voren te brengen over de (concept)

Programmabegroting 2019-2022 van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) alsmede eventuele

wensen en bedenkingen omtrent het voorgestelde lidmaatschap aan de Coöperatieve

Vereniging NDOV-DOVA (Nationale Data voor het Openbaar Vervoer-Decentrale Openbare

Vervoersautoriteiten) kenbaar te maken.

De ontwerpbegroting geeft een eerste inhoudelijke uitwerking van de activiteiten en

programmering van 2019 van de Vervoerregio Amsterdam. Het college verzoekt de raad tot

instemming met de Ontwerpbegroting 2019-2022 en dit in de vorm van een schriftelijke

zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de VRA kenbaar te maken.

Onderwerp:
Bespreking conceptversie Programmabegroting 2019-2022 Vervoerregio Amsterdam



Registratienummer: 1 451 064
Ondennrerp: Bespreking conceptversie Programmabegroting 2019-2022 Vervoerregio
Amsterdam

Middenbeemster, 4 september 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Het college verzoekt de raad hierbij om bespreking van de (conceptversie van de)

Programmabegroting 2019-2022 van de Vervoerregio Amsterdam alsmede het voornemen

van laatstgenoemde tot deelname aan NDOV-DOVA.

lnleiding en probleemstelling:

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) hanteert een P&C-planningscyclus waarin de Kadernota

2019, die de beleidsinhoudelijke en financiële kaders aangeeft, op 14 april 2018 ter

kennisname aan de gemeenteraad is toegestuurd (voor kennisgeving aangenomen via de

ingekomen stukken van de raadsvergadering 29 mei 2018).

De programmabegroting betreft het tweede, sluitende product van de P&C-planningscyclus

2019 van de Vervoerregio. Met de begroting legt het dagelijks bestuur aan de Regioraad de

ambities, doelstellingen en activiteiten voor. Tevens wordt een beeld geschetst van de

financiële middelen die ter beschikking staan en de meerjarige ontwikkeling hiervan.

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft op 19 juli 2018 de concept

Programmabegroting 2019-2022 (zie bijlage) goedgekeurd. Op grond van artikel 35 van de

Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden van de deelnemende

gemeenten van de Vervoerregio verzocht een zienswijze naar voren te brengen over de

programmabegroting. De ingezonden zienswijzen worden geagendeerd voor de Regioraad

van 16 oktober 2018.1n deze Regioraad wordt de programmabegroting ter vaststelling

besproken. ln dezelfde regioraadsvergadering kunnen accenten voor de verdere

implementatie van het Beleidskader Mobiliteit en de Kadernota 2020-2023.
Na 16 oktober worden de kaderstellende beleidskeuzes voor deze bestuursperiode nader

geformuleerd. Vaststelling van de voorgenoemde programmabegroting geschiedt in de

regioraad begin 2019 met de Kadernola 2020-2023.

De programmabegroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) waarin

de regelgeving rondom begrotingen en jaarstukken is vastgelegd.

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de programmabegroting en dit in de

vorm van een zienswijze aan de Vervoerregio Amsterdam kenbaar te maken.

Oplossingsrichtingen:
N.v.t.

Meetbare doelstellingen :

N.v.t.
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Fi nanciële consequenties/risico's :

Geen.

Gommunicatie:

Via de schriftelijke zienswijze aan de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam

Monitori ng/evaluatie :

Conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Voorstel:
- lnstemming met de (concept) Programmabegroting 2019-2022 van de Vervoerregio

Amsterdam.
- Geen bedenkingen te uiten tegen deelname aan NDOV-DOVA.
- Het college dit als schriftelijke zienswijze te laten inbrengen bij het Dagelijks Bestuur van

de Vervoerregio.

Bu emeester van Beemster,

A.J.M van Beek
burgemeester

9_.
secretaris

tJ Ctrt
C.P. van

Bijlagen:
- Raadsbesluit;
- Begeleidende brief Programmabegroting 2019-2022 en Coöperatieve Vereniging NDOV

DOVA;
- (Concept) Voorstel Regioraad Programmabegroting 2019-2022;
- (Concept) Boekwerk Programmabegroting 2019-2022;
- (Concept) Voorstel Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA, Regioraad 16 oktober 2018;
- De ledenovereenkomst voor de Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA UA;

- Akte van oprichting Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A.;

- Schriftelijke zienswijze van de gemeente Beemster aan het Dagelijks Bestuur van de

Vervoerreg io Amsterdam.
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2018,

BESLUIT

lnstemming met de (concept) Programmabegroting 2019-2022 van de Vervoerregio

Amsterdam.
Geen bedenkingen te uiten tegen deelname aan NDOV-DOVA.
Het college dit als schriftelijke zienswijze te laten inbrengen bij het Dagelijks Bestuur van

de Vervoerregio.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 25 september 2018.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


