
 

 

Aan: AB BVO DRAN 

Onderwerp: Concept Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 

Datum: 14 maart 2022 

Afzender: Vervoersorganisatie (Coen Wenting) 

  

Aanleiding: 

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is in art. 35, lid 1 bepaald dat het bestuur van de BVO DRAN de 

ontwerpbegroting minimaal acht weken voordat de begroting door het bestuur wordt vastgesteld aan de raden van 

de deelnemende gemeenten zendt. Vaststelling van de begroting is voorzien op 7 juli 2022. In de Regeling van de 

BVO DRAN (art. 16, lid 2) is de uiterste datum voor toezending aan de raden bepaald op 15 april voorafgaand aan 

het begrotingsjaar waarop de begroting betrekking heeft. 

 

Resultaat: 

In de Kaderbrief 2023 heeft het bestuur de uitgangspunten voor het opstellen van de Meerjaren Programmabegroting 

(MJPB) 2023-2026 inclusief de gewijzigde begroting 2022 vastgesteld. De Kaderbrief 2023 is op 25 november 2021 in 

het AB vastgesteld.  

 

Op 11 januari 2022 is in het financieel ambtelijk overleg de verdere (detail)uitwerking van de uitgangspunten uit de 

Kaderbrief 2023 met de gemeenten (financials en contactambtenaren) besproken en toegelicht. Op 28 januari 2022 

is door de BVO DRAN een eerste concept van de ontwerp MJPB 2023-2026 inclusief de gewijzigde begroting 2022 

opgesteld en aan de gemeenten verstrekt. In dit Excel model zijn alle tot dan toe door de gemeenten aangegeven 

gewijzigde uitgangspunten verwerkt. 

 

De gemeenten hebben vervolgens de gelegenheid gekregen om te reageren op dit eerste concept en (verder) 

gewenste aanpassingen op de uitgangspunten aan te geven. De gemeente Zevenaar heeft in deze begrotingscyclus 

gevraagd gewijzigde uitgangspunten te hanteren voor het opstellen van de ontwerpbegroting. In eerdere jaren 

hebben de gemeenten Beuningen, Heumen, Overbetuwe, Renkum en Rheden gewijzigde uitgangspunten 

aangedragen. De toelichting die deze gemeenten hebben gegeven om andere uitgangspunten te hanteren, is in 

paragraaf 1.4 van de ontwerpbegroting opgenomen en kaderstellend voor de komende managementrapportages.  

 

Op 24 februari 2022 bent u geïnformeerd over een door de vervoersorganisatie uitgevoerde analyse op het 

routegebonden vervoer. Naar aanleiding van de bevindingen hieruit hebben de gemeenten Arnhem en Wijchen 

gevraagd om de concept ontwerpbegroting jeugdwet vervoer te actualiseren. Omdat de gemeente Arnhem verzocht 

heeft om alsnog de algemene uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023 te hanteren, zijn voor deze gemeente geen 

gewijzigde uitgangspunten meer van toepassing. 

 

In de concept Ontwerp MJPB 2023-2026 inclusief gewijzigde begroting 2022 die nu ter vaststelling aan het Algemeen 

Bestuur wordt aangeboden zijn alle door de gemeenten aangegeven aanpassingen verwerkt. 
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Besluit:  

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

2. Akkoord te gaan met verzending van de ontwerpbegroting aan de gemeenten 




