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Omschrijving bijlagen:
 Ontwerpbegroting 2022 – 2025 van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen
Drenthe
 De Jaarstukken 2020 van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
 De Controleverklaring 2020 van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2022 - 2025 en Jaarstukken 2020 Publiek Vervoer
Besluit
1. De Ontwerpbegroting 2022 – 2025, de Jaarstukken 2020 en de Controleverklaring 2020 van de
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe ter kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2022 – 2025.
Samenvatting
De Ontwerpbegroting 2022 – 2025 en de Jaarstukken 2020 van Publiek Vervoer voldoen aan alle vooraf
gestelde voorwaarden. Er vloeien in het algemeen en voor de gemeente Westerwolde in het bijzonder geen
wijzigingen uit voort.
Relatie met Programmabegroting/beleid
Voor 2021 en daarna staat er in de begroting van de gemeente Westerwolde een bedrag begroot van
€ 26.000 als bijdrage aan de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer.
Motivering / alternatieven
Alle colleges en alle gemeenteraden in de provincies Groningen en Drenthe hebben de Ontwerpbegroting
2022 – 2025 van Publiek Vervoer ontvangen. Aansluitend werden de bijbehorende Jaarstukken 2020 aan de
colleges toegezonden, met het verzoek deze ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraden.
De Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
De gemeenten in Groningen en Drenthe hebben gezamenlijk het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer
aanbesteed. Samen met het bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe is in 2018 de
Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe ingesteld.
Deze Samenwerkingsorganisatie is een uitvoeringsorganisatie op basis van een lichte gemeenschappelijke
regeling. De samenwerking betreft het contractmanagement en de doorontwikkeling van het Publiek
Vervoer. In de gemeente Westerwolde gaat het vooral om het leerlingenvervoer, het Wmo-vervoer, de
buurtbussen én de afstemming daarvan op het openbaar vervoer.
De Ontwerpbegroting 2022 – 2025
Het vaststellen van beleid en budgetten voor het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer is de
verantwoordelijkheid van de aparte gemeenten gebleven. De begroting van de Samenwerkingsorganisatie
Publiek Vervoer heeft dan ook alleen betrekking op het contractmanagement en de doorontwikkeling.
De bijdrage aan Publiek Vervoer is al een aantal jaren opgenomen in de begroting van de gemeente.
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Het bedrag dat door Publiek Vervoer voor 2022 wordt gevraagd, is gelijk aan dat van het vorige jaar plus de
normale indexatie. Dat geldt ook voor de drie jaren daarna. De begroting voor 2022 is kostendekkend
opgesteld op basis van het primaire proces en de essentiële taken. De begroting voor de periode tot en met
2025 is eveneens sluitend.
Procedure
Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling heeft het bestuur van Publiek Vervoer de Ontwerpbegroting
op 31 maart jl. naar alle deelnemers gestuurd. De gemeenteraden kunnen binnen acht weken na toezending
van de Ontwerpbegroting het bestuur hun zienswijze(n) meedelen. Het bestuur heeft gevraagd vóór 1 juni
a.s. eventuele zienswijze(n) te kunnen ontvangen. Daarna zal de ontwerpbegroting 2022-2025 op 24 juni
a.s. worden vastgesteld.
Mede gelet op het feit dat de bijbehorende Jaarstukken pas op 7 april werden toegezonden, is deze planning
voor de gemeente Westerwolde net iets te strak. Vanuit Westerwolde is Publiek Vervoer al geïnformeerd
over het feit dat een eventuele zienswijze vanuit de gemeente Westerwolde pas na de
commissievergadering van 16 juni en de raadsvergadering van 30 juni a.s. meegedeeld kan worden.
Jaarstukken 2020
De externe accountant van Publiek Vervoer is akkoord gegaan met de Jaarrekening over 2020. Zie de
bijgevoegde controleverklaring. In de bijgevoegde Jaarstukken wordt ook teruggeblikt op 2020. Het volgende
kan worden opgemerkt:
Het vervoer in relatie tot Covid-19
Al het vervoer dat via Publiek Vervoer geleverd wordt, heeft zwaar te lijden gehad onder de effecten van de
maatregelen die nodig zijn geweest om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. In nauw
overleg met de vervoerders en de gemeenten is het vervoer zo goed mogelijk geregeld
Bevoorschotting van vervoerders
Er is veel energie gestoken in het afstemmen van de bevoorschotting die nodig bleek om de vervoerders te
behoeden voor een faillissement. De gemeenten hebben continuïteitsregelingen aangeboden. Deze
bedragen waren een tegemoetkoming voor de ritten die niet gereden konden worden. De regelingen bleven
binnen de begrootte posten. De daadwerkelijke bevoorschotting loopt financieel gezien niet via de
organisatie Publiek Vervoer, maar via de gemeenten. Daarom heeft het geen effect op de Jaarstukken 2020
Klanttevredenheidsonderzoek
Er is eind 2019 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden door een onafhankelijk bureau. In augustus
2020 ontvingen we het ‘Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer 2020 Groningen Oost’ en het
‘Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer 2020 Groningen Oost’. Deze stukken zijn op verzoek van
de raad na ontvangst in augustus ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Vanwege de uitzonderlijke
situatie voor het doelgroepenvervoer is in 2020 geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Financiën
Publiek Vervoer is verplicht om btw af te dragen. Daarom staat in de Ontwerpbegroting bij de gemeentelijke
bijdragen een bedrag zonder btw en een bedrag inclusief btw. Het grootste deel van de btw is voor de
gemeente Westerwolde compensabel. Daarom zal de bijdrage in 2022 zo’n € 23.000 zijn.
In de begroting van de gemeente Westerwolde is voor 2021 € 26.000 opgenomen. Zo’n € 3000 is bestemd
voor de extra kosten die Publiek Vervoer apart structureel in rekening brengt. Zoals de bijdrage aan het
cliënttevredenheidsonderzoek en de abonnementskosten voor de BI-tool ( een mogelijkheid om snel
managementinformatie te genereren). Naar verwachting volstaat in 2022 opnieuw het huidige bedrag van
€ 26.000. Dit bedrag zal in de begrotingsvoorstellen voor 2022 worden opgenomen.
Aanpak / uitvoering
De werkzaamheden van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe blijven
uitgevoerd worden in nauw overleg met de deelnemende gemeenten.
Wedde, 4 mei 2021
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,
Gemeentesecretaris

J. Velema,
burgemeester
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No. 11A

De raad van de gemeente Westerwolde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 mei 2021, no. Z/21/127039/DV.21-307, afdeling
Samenleving;

besluit:

1. De Ontwerpbegroting 2022 – 2025, de Jaarstukken 2020 en de Controleverklaring 2020 van de
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe ter kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2022 – 2025.
Aldus besloten in de openbare
vergadering van 30 juni 2021.
De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter
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