
 

 

Vergadering: Bestuursvergadering BVO DRAN  

Datum en tijdstip: 24 maart 2022 15.00 - 17.00 uur 

Locatie: 
 
Teams  

  

 

 

 

Punt Onderwerp Bijlage(n) Tijd 

1. Opening en Mededelingen  15.00 u – 15.05 u 

2. Vaststellen agenda   15.05 u – 15.10 u 

3. Ingekomen stukken  

Aanbiedingsbrief duurzaamheid doelgroepenvervoer 

Aanbiedingsbrief en notitie kwaliteit en malus doelgroepenvervoer 

Financiële gegevens 2021 

3 

3a 

3b, 3c 

3d, 3e, 3f, 3g 

15.10 u – 15.20 u 

4. Conceptverslag d.d. 23 februari 2022 4a 15.20 u – 15.25 u 

5 Transitie duurzaamheid naar zero emissie 

 

Beslispunt 5.1  

Akkoord te gaan met de zero emissie ambitie 2024-2030. 

 

Beslispunt 5.2 

Akkoord te gaan met aan de BVO gemeenten te verzenden brief en 

bijlage. 

 

5a, 5b, 5c 

 

15.25 u – 15.35 u 

6. Brandstofkosten en indexatie 

 

Beslispunt 6.1 

Akkoord te gaan dat de verwachte hogere indexatie niet wordt 

verwerkt in de concept ontwerp MJPB 2023-2026 en, mocht de 

zienswijze periode daartoe aanleiding geven, verwerking 

plaatsvindt in de definitieve MJPB 2023-2026. 

 

Beslispunt 6.2 

Akkoord te gaan om in voorkomende gevallen vervoerders in 2022 

een voorschot uit te betalen met verrekening in 2023.  

 

6a 15.35 u – 15.45 u  

 AB BVO DRAN - AGENDA  



 

Punt Onderwerp Bijlage(n) Tijd 

7. Concept Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 

2022 

 

Beslispunt 7.1 

Vaststellen van de Ontwerp MJPB 2023-2026 inclusief de 

gewijzigde begroting 2022. 

 

Beslispunt 7.2 

Akkoord te gaan met verzending van de ontwerpbegroting aan de 

gemeenten. 

 

7a, 7b, 7c 15.45 u 16.00 u  

8. Opvangkosten vraagafhankelijk vervoer vanaf januari 2022 

 

Beslispunt 8.1 

Akkoord te gaan met het continueren van de systematiek tot het 

aanvullen tot maximaal 80% (met 15% clausule) op basis van het 

gemiddelde van 2018/2019 tot en met maart 2022. 

 

Beslispunt 8.2 

Akkoord te gaan met het continueren van de systematiek tot het 

aanvullen tot maximaal 70% in het geval er structureel sprake is 

van een afname van ritten van 30% of meer.  

 

8a 16.00 u – 16.10 u 

9. Mondkapjes en hygiëne maatregelen routevervoer 2022 

 

Beslispunt 9.1 

Akkoord te gaan met het vergoeden van mondkapjes en 

hygiënemaatregelen ten behoeve van Q1 2022 tot een 

maximumbedrag van € 20.000. 

 

9a 16.10 u – 16.20 u  

10. Rondvraag en sluiting  16.20 u 

 

 


