
 

 

Aan: AB BVO DRAN 

Onderwerp: Vaststelling MJPB 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022)  

Datum: 27 juni 2022 

Afzender: Vervoersorganisatie (Coen Wenting) 

  

Aanleiding: 

Een gemeenschappelijke regeling is vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht om uiterlijk 15 september van het jaar 

voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de vastgestelde Meerjaren Programmabegroting bij de 

toezichthouder (in deze de Provincie Gelderland) aan te leveren. Om te voldoen aan deze verplichting ontvangt u 

hierbij, ter vaststelling, de Meerjaren Programmabegroting (MJPB) 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022).  

 

Proces: 

In het bestuurlijk overleg van 24 maart 2022 is de ontwerp MJPB 2023-2026 (incl. gewijzigde begroting 2022) 

besproken en vastgesteld. De ontwerp begroting is op 28 maart 2022 voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten 

gestuurd met als uiterste reactietermijn 17 juni 2022. 

 

Resultaat: 

De vervoersorganisatie heeft van alle gemeenten tijdig een (concept) zienswijze of mededeling dat er geen 

zienswijze wordt ingediend ontvangen op de ontwerpbegroting. De (concept) zienswijzen zijn gebundeld en 

beantwoord in de Reactienota zienswijzen ontwerp begroting 2023-2026 (incl. gewijzigde begroting 2022).  

 

De concept zienswijzen vanuit de gemeenten Beuningen en Overbetuwe zijn verstrekt onder voorbehoud van 

vaststelling door de gemeenteraad. Raadsbehandeling van de concept zienswijze vindt in beide gemeenten plaats 

op 12 juli 2022 en daarmee na de behandeling van deze Reactienota in de bestuursvergadering van 7 juli 2022. In de 

reactienota is daarom een voorbehoud opgenomen. 

 

Behandeling in de raden van de concept zienswijzen van Duiven en Rheden vinden respectievelijk op 5 juli en 28 

juni plaats. Deze concept zienswijzen zijn zonder voorbehoud opgenomen ervan uit gaande dat deze zienswijzen 

ongewijzigd definitief vastgesteld gaan worden vóór behandeling in het AB van 7 juli a.s. Mocht behandeling in de 

raden aanleiding zijn tot wijzigingen dan wordt u daarover tijdens het AB geïnformeerd.   

 

Er is één zienswijze ontvangen met een financieel effect. Het betreft de zienswijze van de gemeente Heumen met 

het verzoek om de procentuele toename in het jaar 2022 van het vraagafhankelijk vervoer voor de gemeente Heumen 

naar beneden bij te stellen van 10% naar 0%. Dit is verwerkt in de MJPB 2023-2026 en gewijzigde begroting 2022. 
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Besluit:  

1. Vaststellen van de MJPB 2023-2026 inclusief de gewijzigde begroting 2022 

2. Akkoord te gaan met verzending van de MJPB en Reactienota aan Gedeputeerde Staten van de provincie 

Gelderland 

3. Akkoord te gaan met verzending van de MJPB en Reactienota aan de raden van de deelnemende gemeenten 

 


