
 

 

Vergadering: Bestuursvergadering BVO DRAN 

Datum en tijdstip: 4 februari 2021 15.00 - 17.00 uur 

Locatie: Teams  

 
 

 

 

Punt Onderwerp Bijlage(n) Tijd 

1. Opening en Mededelingen  15.00 - 15.05  

2. Vaststelling agenda  15.05 - 15.10 

3. Ingekomen stukken 

 

3a Besluit WMO Subsidieaanvraag 

3b GS brief HaltetaxiRRReis 

3c GS brief HaltetaxiRRReis - nota van uitgangspunten 

3d GS brief HaltetaxiRRReis - statenbrief 

3e RAD Advies marktonderzoek 

3a, 3b, 3c, 

3d, 3e 

15.10 - 15.20 

4. Conceptverslag vergadering 19 november 2020 

 

Beslispunt 4.1  

Instemmen met het conceptverslag. 

4a 15.20 - 15.25 

5.  MoM HUB/OV vangnet (mondeling Johan Leferink)  15.25 - 15.35 

6. Medereiziger stoppen OV vangnet 

 

Beslispunt 6.1 

Akkoord te gaan met het bieden van de herziene voorziening 

medereiziger vanaf 1 januari 2022 voor de duur van minimaal één 

jaar. 

 

Beslispunt 6.2 

Akkoord te gaan dat deze voorziening door elke Avan gemeente wordt 

afgenomen. 

 

Beslispunt 6.3  

Akkoord te gaan met een kostendekkende reizigersbijdrage. 

 

Beslispunt 6.4 

Akkoord te gaan met één tarief (bestaande uit start- en 

kilometertarief) voor alle gemeenten. Tarief voorstel wordt 

ontwikkeld door de vervoersorganisatie en ter besluitvorming 

aangeboden aan het AB. 

Beslispunt 6.5  

Akkoord te gaan met het stopzetten van de OV advisering ingaande 1 

januari 2022. 

6a 15.35 - 15.45 
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Punt Onderwerp Bijlage(n) Tijd 

 

Beslispunt 6.6 

Akkoord te gaan met een perceel overschrijdende verdeling indien 

sprake is van nadeel of voordeel. Verdeelmethodiek wordt ontwikkeld 

door vervoersorganisatie en ter besluitvorming aangeboden aan het 

AB. 

7. Vervoerskosten prognose realisatie 2020 (ter informatie)  7a, 7b, 7c, 

7d 

15.45 - 15.55 

8. Herziening procedure voorlopige jaarrekening 

 

Beslispunt 8.1  

Akkoord te gaan met het afzien van toezending via de colleges van 

B&W van de voorlopige jaarrekening 2020 aan de raden en op dat 

moment te volstaan met toezending van de financiële gegevens BVO 

DRAN 2020. 

 

Beslispunt 8.2  

Akkoord te gaan met het indienen van een verlengingsverzoek bij de 

provincie voor de aanvraag tot vaststelling van de Wmo subsidie 2020. 

 

Beslispunt 8.3 

Akkoord te gaan met het informeren van de raden van de 

deelnemende gemeenten over deze besluiten. 

8a 15.55 - 16.00 

9. Mondkapjes vergoeding 2020 

 

Beslispunt 9.1 

Akkoord gaan met de gemaakte afspraken routevervoer 2020. 

 

Beslispunt 9.2 

Akkoord gaan me de gemaakte afspraken vraagafhankelijk vervoer 

2020. 

 

Beslispunt 9.3 

Akkoord gaan met de kostenverdeling routevervoer op basis van 

percelen en naar rato vervoerskosten per gemeente voor 2020. 

9a 16.00 - 16.05 

10. Vergoeding mondkapjes 2021 

 

Beslispunt 10.1  

Meerkosten mondkapjes en hygiënemaatregelen 2021 bespreken met 

vervoerders. 

 

 

 

10a 16.05 - 16.10 



 

Punt Onderwerp Bijlage(n) Tijd 

Beslispunt 10.2  

Akkoord te gaan met de onderhandelingsruimte voor de 

vervoersorganisatie meerkosten 2021tot maximaal € 160.000,- 

(waarvan maximaal € 100.000 voor routevervoer en maximaal € 60.000 

voor vraagafhankelijk vervoer). Een en ander naar rato van de duur 

van de RIVM maatregelen. 

 

Beslispunt 10.3 

Akkoord gaan met de kostenverdeling op basis van percelen en naar 

rato vervoerskosten per gemeente. 

11. Plafondbedrag (opvangkosten) VAV vanaf januari 2021 

 

Beslispunt 11.1  

Akkoord te gaan met het mandateren van de vervoersorganisatie om 

afspraken te maken met vervoerders binnen het kader van maximaal 

aanvullen tot 80% t/m augustus 2021 in de lijn van de afspraken 2020 

(referentie opvangkosten vervoerders gemiddelde 2018/2019 en 

bijdrage gemeenten op basis van 2019). 

 

Beslispunt 11.2 

Akkoord te gaan met het opstellen van een (verwachte) 

vervoersontwikkelingsanalyse in kader structureel herstel vervoer en 

deze te bespreken in het AB van 30 september a.s. 

11a, 11b 16.10 - 16.20 

12. Verdeling van VAV opvangkosten vanaf 2021  

 

Beslispunt 12.1  

Voor 2021 de verdeling van opvangkosten over de gemeenten te 

continueren op basis van de afspraken over de periode augustus-

december 2021. 

12a, 12b 16.20 - 16.30 

13. Plafondbedrag (opvangkosten) routevervoer vanaf januari 2021 

 

Beslispunt 13.1 

Akkoord te gaan met het mandateren van de vervoersorganisatie om 

afspraken te maken met vervoerders waarbij gekoerst wordt op het 

aanvullen tot 80% t/m juli 2021 met als referentie periode november 

en december (tot de 15e). 

 

Beslispunt 13.2 

Akkoord te gaan met de systematiek ter bepaling van de opvangkosten 

voor de vervoerder. 

 

Beslispunt 13.3 

Akkoord te gaan met de systematiek voor het verdelen van 

opvangkosten over de gemeenten. 

13a 16.30 - 16.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punt Onderwerp Bijlage(n) Tijd 

14. Uitwerking kostenbeïnvloedende maatregelen 

 

Beslispunt 14.1 

De werkgroep "kostenbeïnvloedende maatregelen" de volgende Avan 

brede maatregelen verder te laten  uitwerken en deze 

uitwerking ter inhoudelijke besluitvorming aan te bieden in het AB van 

8 juli a.s. 

1.1 (1) Toeslag bij kort van tevoren reserveren 

1.2 (4) Sanctie bij verwijtbare loosmelding, 

procesvoorstel 

1.3 (5) Betalen voor vervangende pas/eigen bijdrage 

buiten ritvergoeding 

 

 

Beslispunt 14.2 

Buiten BVO verband ter keuze van de gemeente initiatieven op te 

pakken betreffende de volgende  maatregelen waarbij in de 

periodieke ambtelijke overleggen kennis wordt gedeeld:  

2.1 (2) Kilometerdrempel 

2.2 (3) Ondergrens toewijzing AVAN pas Kilometerbudget 

voor zover nog niet toegepast  

2.3 (8) (Bindend) OV advies als onderdeel 

indicatiestelling 

2.4 (11) OV-Training als onderdeel van indicatiestelling 

2.5 (12) kilometerbudget 

2.6 (13) Vrijwilligersvervoer als voorliggende 

voorziening, voor zover nog niet toegepast 

2.7 (14) Rittenbudget, sturingsinstrument in samenhang 

met kilometerbudget  

 

Beslispunt 14.3 

Als onderdeel van het zero emissie infaseringsplan (medio 2023 

gereed) de effecten van volgende  maatregelen te laten uitwerken: 

3.1 (6) Spitstarief 

3.2 (7) Vol=Vol 

3.3 (9) Verruimen ophaalmarges in de daluren  
3.4 (10) Omrijdtijd verhogen in de daluren 

14a, 14b,  16.40-16.50 

15. Rondvraag en sluiting  16.50 - 17.00 

 

 


