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Beste meneer Van den Beucken,

In 2016 hebben wij de leidinggevende van uw uitvoeringsorganisatie mandaat verstrekt voor de 
uitvoering van het OV-vangnet vervoer (OV-regiotaxi) voor de duur van de 
Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019.

Voor 2020 en 2021 is eerder een verlengingsverzoek gedaan, waarmee akkoord is gegaan. Op 6 juli
2021 is nogmaals een verlengingsverzoek gedaan, voor een verlenging tot 3 april 2022. Met de 
inhoud van deze verlenging is uw regio akkoord gegaan, waarmee wij een verlenging tot 3 april
2022 zijn overeengekomen. De afspraken m.b.t. de verlenging zijn de volgende:
• De provincie vergoedt de daadwerkelijke gemaakte kosten van het vervoer. Dit is conform de 

reeds geldende afspraken, op basis van daadwerkelijk gereden ritten;
• De vergoeding voor de beheerskosten ov-vangnet worden tot 3 april 2022 aangevuld tot 100%;
• De verantwoording van al deze kosten over de periode 1 januari tot 3 april 2022 vindt plaats 

door middel van een aparte accountantsverklaring. De accountantsverklaring dient uiterlijk 1 
juli 2022 ingediend te worden;

• U mag (anders dan voorheen) in de periode 1 januari tot 3 april 2022 afwijken van de huidige 
ov-vangnet openingstijden;

• Uw regio ontvangt een vergoeding die bedoeld is voor de werkzaamheden en overgangskosten 
uit het transitieplan, waaronder communicatie. Hiervoor ontvangt uw regio eenmalig bedrag 
waarop achteraf geen verrekening zal plaatsvinden.

De aanvulling van de beheerkosten bedraagt voor uw regio € 34.307,25. De aanvulling voor de
overgangskosten/communicatie bedraagt €20.000,-. Deze vergoedingen kunt u
middels een factuur declareren met vermelding van het hieronder vermelde inkoopordernummer.

In de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 hebben wij afgesproken dat u van 
ons jaarlijks een taakstellend bedrag ontvangt ten behoeve van de uitvoering van deze 
gemandateerde taak (exclusief beheer). Het taakstellend bedrag is voor het ie kwartaal 2022 € 
237.527,40. Het oorspronkelijke bedrag is als volgt geïndexeerd:
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• 2018 t/m 2021 tegen respectievelijk 1,6%, 2,7%, 1,7% en 1,9%;
• Voor 2022 geldt een index van 1,1%, waarna het bedrag is teruggerekend naar 1 kwartaal 

(1/4 deel).

U kunt de werkelijke kosten voor de uitvoering van het OV-vangnet maandelijks factureren door 
een factuur in te dienen, inclusief de bijbehorende managementrapportage (vervoerproductie en 
kosten). Wij verzoeken u om hiervoor een factuur te sturen vermeerderd met 9% BTW. De factuur 
dient digitaal aan te worden geleverd via facturen@gelderland.nl onder vermelding van het 
inkoopordernummer 4006135 en het zaaknummer 2014-014743.

Verantwoording over het ie kwartaal 2022 van de uitgaven dient afgelegd te worden conform de 
afspraken in de mandaatinstructies, net als voorgaande jaren. Daarbij geldt de deadline voor 
aanlevering zoals hiervoor genoemd, namelijk 1 juli 2022. De afrekening dient inch 
accountantsverklaring ingediend te worden.

Wij wensen u ook in 2022 veel succes met de uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van 
hasismobiliteit in uw regio.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Peter Blanken
Teammanager Projectmanagement en Concessiebeheer
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