
 

 

Vergadering: Bestuursvergadering BVO DRAN 

Datum en tijdstip: 17 september 2020 15.00 - 17.00 uur 

Locatie: 
 

 

           Digitaal  

     

 

 

Punt Onderwerp Bijlage(n) Tijd 

1. Opening en Mededelingen  15.00-15.05  

2. Vaststelling agenda  15.05-15.10 

3. Ingekomen stukken 

- 2019 Jaarverslag RAD 

- Afscheid bestuurslid Theo Kampschreur 

- Mondkapjes draagplicht chauffeurs 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

15.10-15.20 

4. Conceptverslag vergadering 25 juni 2019 

 

Beslispunt 1: 

Instemmen met het conceptverslag 

 

4. 

15.20-15.25 

5.  Vaststellen MJPB 2021-2024 

 

Beslispunt 2: 

Akkoord te gaan met vaststelling van de Meerjaren 

Programmabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) 

en verzending van de begroting aan Gedeputeerde Staten van de 

provincie Gelderland.  

 

5/ 5.1/5.2 15.25-15.40 

6. Correctie verdeling VAV kosten / Financiele Marap Q2 

 

Beslispunt 3: 

Kennisnemen van bovenstaande en vasthouden aan de gebruikelijke 

kostenverdeelsystematiek. 
 

6. / 6.1 15.40-15.55 

7. Kostenverrekening Corona rapportage 

 

- ter inofrmatie 

7. /7.1/7.2 15.55-16.10 

8. Meer kosten vanaf 1 augustus aandachtspunten 

 

Beslispunt 4: 
Voorstellen en besluitvorming: 

Vraagafhankelijk vervoer:  

1. Tussen 1 augustus 2020 en 31 december 2020 aanvullen tot 80% 

van de ritten met als referentieperiode het gemiddelde van 

8 16.10-16.25 

AB BVO DRAN 17-09-2020 - AGENDA  



 

Punt Onderwerp Bijlage(n) Tijd 

2018/2019 (aanbestedingsvolume). Dit op basis van nog 

eventueel te verrekenen voorschotten en in afwachting van 

definitieve juridische legitimering; 

2. Tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 aanvullen tot 70% 

van de ritten met als referentieperiode het gemiddelde van 

2018/2019 (aanbestedingsvolume). Dit op basis van nog 

eventueel te verrekenen voorschotten en in afwachting van 

definitieve juridische legitimering; 

3. Evaluatie van de aanvulling in mei 2021 voor besluitvorming 

periode vanaf 1 augustus 2021.  

4. Nader in gesprek gaan met vervoerders die aangeven dat, 

ondanks de aanvulling tot 80%, er sprake is van een niet 

rendabel contract. Eventuele oplossingen hiervoor worden 

vooraf gegaan door een AB besluit.  

 

Routevervoer: 

1. In het geval er sprake is van omzetverlies ten gevolge van 

Corona aanvullen tot 70% van het omzetvolume met als 

referentieperiode de voorafgaande maanden vanaf 1 augustus 

2020. Dit op basis van nog eventueel te verrekenen 

voorschotten en in afwachting van juridische legitimering; 

2. Voor het verdere zie de punten 2, 3 en 4 vraagafhankelijk 

vervoer. 

 

9. Indexatie eigen bijdrage 2021  

 

Beslispunt 5: 

• Als voorgenomen besluit WMO indexering/tarifering conform regulier 

bus OV; 

• Het informeren van de raden; 

• Definitief te nemen besluit in het AB van 19 november a.s. 

9 16.25-16.35 

10. Afschaffen contante betaling 

 

Beslispunt 6: 

 • Als voorgenomen besluit het stopzetten van contante betalingen in 

de voertuigen; 

• Het informeren van de raden; 

• Definitief te nemen besluit in het AB van 19 november a.s. 

10 / 10.1 16.35-16.45 

11. Rondvraag en sluiting  16.45-17.00 

 

 


