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Vergadering: Bestuursvergadering BVO DRAN 

Datum: 7 juli 2022 15.00 uur -17.00 uur 

Via Teams 

 

 

Aanwezig: 

Voorzitter:  

 

De heer R. Engels 

Notulist:  Mevrouw S. Perquin - van de Velde 

  

Naam   Gemeente 

De heer R. Gossink Doesburg 

De heer G. de Wildt Druten 

De heer R. Engels Heumen 

De heer F. Dillerop Mook en Middelaar 

De heer E. Kroos (gemandateerd 

contactambtenaar) 

Overbetuwe 

Mevrouw R. Wassink 

(gemandateerd 

contactambtenaar)  

Rheden 

De heer J. Derksen Westervoort 

  

De heer M. van den Beucken Vervoersorganisatie 

De heer C. Wenting Vervoersorganisatie 

Mevrouw J. Roozen Vervoersorganisatie 

Mevrouw E. Vaessen Vervoersorganisatie 

  

  

Afwezig: 

 

 

 

De heer M. van der Wel Arnhem 

Mevrouw R.A. Barber Berg en Dal  

De heer F. Houben Beuningen 

De heer J. Goossen Duiven 

De heer A. Slob Lingewaard 

Mevrouw J. Derksen Montferland 

Mevrouw C. Daemen Nijmegen 

De heer W. Hol Overbetuwe  

Mevrouw M. Mulder Renkum 

Mevrouw G. Hofstede Rheden 

Mevrouw T. van der Pas Rozendaal 

De heer N. Derks Wijchen 

De heer S. Bijl  Zevenaar  

 

 

1. Opening  

De vergadering wordt geopend.  
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1a. Voorzitterschap 

Het bestuur benoemt de heer R. Engels als voorzitter voor het AB BVO DRAN.   

 

 

1b. Plaatsvervangend voorzitterschap en leden stuurgroep 

Het bestuur benoemt de heer J. Goossen (Duiven) als plaatsvervangend voorzitter voor het AB BVO DRAN. 

 

De stuurgroep wordt gevormd door de heer M. van der Wel (gemeente Arnhem), mevrouw C. Daemen (gemeente 

Nijmegen), de heer R. Engels (gemeente Heumen) en de heer J. Goossen (gemeente Duiven). Daarnaast voegt 

nog een wethouder zich tot de stuurgroep uit een van de overige gemeenten.  

De heer A. Slob (Lingewaard) heeft per mail laten weten zich beschikbaar te stellen als lid van de stuurgroep.  

De heer E. Kroos geeft aan dat de heer W. Hol (Overbetuwe) kenbaar heeft gemaakt zich ook beschikbaar te 

stellen als lid van de stuurgroep. De heer R. Engels geeft aan dat de heer W. Hol en de heer A. Slob samen 

beslissen wie van beide als vijfde lid deelneemt aan de stuurgroep en dit per mail terugkoppelt aan de secretaris.  

 

2. Opening en mededelingen  

De heer R. Engels opent de vergadering.  

 

De heer M. van der Wel (Arnhem), de heer F. Houben (Beuningen), de heer A. Slob (Lingewaard), Mevrouw J. 

Derksen (Montferland), de heer N. Derks (Wijchen) en de heer S. Bijl hebben, in verband met afwezigheid, per 

mail aan de secretaris laten weten akkoord te zijn met alle beslispunten.  

De heer J. Derksen (Westervoort) vertegenwoordigt bij afwezigheid de heer J. Goossen (Duiven) en de heer J. 

Gossink (Doesburg) vertegenwoordigt bij afwezigheid mevrouw T. van der Pas (Roozendaal).  

 

Mevrouw J. Derksen (Montferland) heeft per mail aangegeven dat gemeente Montferland zeer blij is met de inzet 

en medewerking van de BVO DRAN met het organiseren van het routevervoer in de gemeente. Zij bedankt de 

organisatie voor het meedenken en de betrokken inzet.  

 

3. Vaststellen agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken 

Wijziging wet gemeenschappelijke regeling 

De heer M. van den Beucken geeft aan dat de Rijksoverheid een aantal wetswijzigingen heeft doorgevoerd. Er is 

een termijn van twee jaar om de wijzigingen te implementeren. De komende periode zal de vervoersorganisatie 

het AB informeren over de voortgang hiervan. 

 

Financiële MARAP rapportage Q1  

De heer C. Wenting geeft aan dat er in het eerste kwartaal minder besteed is dan begroot. Bij het 

dagbestedingsvervoer en het WMO-vervoer is nog steeds een onderschrijding te zien als gevolge van corona-

effecten. In het leerlingenvervoer en het jeugdwetvervoer zijn bij meerdere gemeenten aanwijsbaar meer ritten 

gereden dan waar rekening mee is gehouden in de begroting. Per saldo toont elke gemeente een positief resultaat 

ten opzichte van de begroting. 

Bij de ambtenaren is aangegeven dat wanneer er behoefte is aan een overzicht in detail, zij dit kenbaar kunnen 

maken bij de vervoersorganisatie.  
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Chauffeurstekort doelgroepenvervoer, ontwikkelingen 

De heer F. Houben (Beuningen) heeft per mail aangegeven dat het goed is kritisch te blijven in de 

ontwikkelingen. Vooral een tijdige informatievoorziening is hierbij van belang, ook vanwege de communicatie die 

de gemeenten met de reizigers onderhouden.  

 

Het bestuur heeft de ingekomen stukken ter kennisname aangenomen.  

 

5. Conceptverslag 24 maart 2022 

Het conceptverslag is vastgesteld.  

 

6. Vaststelling jaarrekening 2021 

Het bestuur gaat akkoord met beslispunten 6.1, 6.2 en 6.3.  

 

De heer C. Wenting geeft aan dat nu de jaarrekening is vastgesteld, de definitieve afrekening 2021 op zeer korte 

termijn plaats vindt. Voor nagenoeg alle gemeenten betekent dit een terugbetaling vanuit de BVO DRAN.   

 

7. MJPB en reactienota zienswijzen  

Het bestuur gaat akkoord met beslispunten 7.1, 7.2 en 7.3. 

 
8. KTO vraagafhankelijk vervoer 

Het bestuur gaat akkoord met beslispunten 8.1 en 8.2. 

 

9. KTO routevervoer 
De heer F. Houben (Beuningen) heeft per mail aangegeven ondanks de tevredenheid hoog is, de 
klachtenafhandeling een serieus aandachtspunt blijft. De heer S. Bijl (Zevenaar) heeft per mail aangegeven dat 
gesteld kan worden dat de resultaten van het KTO als zeer positief aangemerkt kunnen worden maar dat de 
klachtenafhandeling extra aandacht vraagt.  

 

Het bestuur gaat akkoord met beslispunten 9.1 en 9.2.  

 
De heer R. Engels geeft aan dat het belangrijk is om de klanttevredenheid over te brengen naar de raad en 
adviseert daarom de factsheets van het KTO routevervoer en ook van het KTO vraagafhankelijk vervoer te delen 
met de raad. 

 

10. Rondvraag en sluiting. 

De heer G. de Wildt (Druten) geeft aan onlangs aangesloten te zijn geweest bij de raadsinformatieavond waar de 

heer M. van den Beucken een duidelijke en goede presentatie heeft gegeven en geeft zijn complimenten naar de 

vervoersorganisatie.  

 

De volgende vergadering (6 oktober) is een fysieke bijeenkomst. Het eerste uur wil de heer M van den Beucken 

stilstaan bij bepaalde keuzes die gemaakt zijn en om een aantal besluiten van het afgelopen jaar te evalueren. 

Wethouders kunnen bij elke bestuursvergadering de (contact)ambtenaren aan laten sluiten.  

 

De heer R. Engels sluit de vergadering.  
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Actielijst  

Nr. Datum Omschrijving Actie Gereed 

1. 7 juli 2022 Leden stuurgroep 

De heer W. Hol (Overbetuwe) en de heer A. Slob 

(Lingewaard) beslissen samen wie van beide als vijfde lid 

deelneemt aan de stuurgroep en koppelt dit per mail terug 

aan de secretaris. 

De heer W. Hol en 

de heer A. Slob 

1 augustus 

2022 

Besluitenlijst 

 

Punt Beslispunt Besluit 

5. Conceptverslag 

Beslispunt 5.1  

Instemmen met het conceptverslag. 

Akkoord. 

6. Vaststelling jaarrekening 2021  

Beslispunt 6.1 

Vaststellen van de Jaarrekening 2021 BVO DRAN. 

 

Beslispunt 6.2 

Akkoord te gaan met verzending van de jaarrekening aan gedeputeerde staten 

van de provincie Gelderland.  

 

Beslispunt 6.3 

Akkoord te gaan met verzending van de jaarrekening (via de 

bestuurssecretariaten) aan de raden van de deelnemende gemeenten.  

 

Akkoord. 

 

 

 

Akkoord. 

 

 

 

Akkoord. 

 

7. MJPB en reactienota zienswijzen 

Beslispunt 7.1 

Vaststellen van de MJPB 2023 – 2026 inclusief de gewijzigde begroting 2022.  

 

Beslispunt 7.2 

Akkoord te gaan met verzending van de MJPB en reactienota aan Gedeputeerde 

Staten van de provincie Gelderland. 

 

Beslispunt 7.3 

Akkoord te gaan met verzending van de MJPB en Reactienota aan de raden van 

de deelnemende gemeenten.  

Akkoord. 

 

 

Akkoord. 

 

 

 

Akkoord. 

 

 

8. KTO vraagafhankelijk vervoer   
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Punt Beslispunt Besluit 

Beslispunt 8.1  

Akkoord te gaan met de jaarrapportage en factsheet.  

 

Beslispunt 8.2  

Akkoord te gaan met het openbaar maken van de rapportage en factsheet en 
verspreiding middels bijgevoegd persbericht.  

 

 

Akkoord. 

 

Akkoord. 

 

 

9. KTO routevervoer   

Beslispunt 9.1  
Akkoord te gaan met de jaarrapportage en factsheet.  
 
Beslispunt 9.2  

Akkoord te gaan met het openbaar maken van de rapportage en factsheet en 

verspreiding middels bijgevoegd persbericht. 

Akkoord. 

 

Akkoord. 

 

 


