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1. Voorstel 

 Te besluiten geen zienswijze naar voren te brengen over de kaderbrief en conceptbegroting 

2019 van GR bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer. 

 

2. Inleiding 

Wij nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie (GR) Publiek 

Vervoer. De GR heeft de plicht om jaarlijks vóór 15 april een kaderbrief en begroting te overleggen 

aan de deelnemende partijen. Zie bijlage 1 voor de kaderbrief en de conceptbegroting. Wij hebben 

in onze vergadering van 29 mei 2018 ingestemd met de begroting. Op grond van de Wet 

gemeenschappelijke Regelingen kunt u een zienswijze opstellen over de kaderbrief en de 

begroting. Wij adviseren u geen zienswijze in te dienen. 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente Midden-Groningen is deelnemer aan GR Publiek Vervoer. Publiek Vervoer is een 

samenwerkingsverband tussen de provincies Groningen en Drenthe, alle gemeenten van deze 

provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe. Het doel van de samenwerking is om zo efficiënt 

mogelijk het Wmo- en leerlingenvervoer te organiseren. Ook het kleinschalig openbaar vervoer valt 

onder de samenwerking. De gemeenteraad controleert het college en kan daarom een zienswijze 

indienen op de kaderbrief en de begroting van GR Publiek Vervoer. De gemeenteraad ziet geen 

reden om een zienswijze in te dienen. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 19, eerste lid jo. artikel 16, eerste en tweede lid, van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, stellen wij u in staat om uw zienswijze te geven over de 

kaderbrief en de begroting. 
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5. Beoogd effect 

Publiek Vervoer heeft tijdig de noodzakelijke stukken voor de begroting 2019 overlegd. Hiermee 

voldoet Publiek Vervoer aan de gestelde voorwaarden. 

6. Historische context 

U heeft op 25 januari 2018 toestemming verleend voor het aangaan van de GR Publiek Vervoer 

(zaaknummer 2018-000916). De GR is op 6 februari 2018 (nr. 7154) in de Staatscourant 

gepubliceerd. 

7. Argumenten 

Wij adviseren u geen zienswijze in te dienen omdat de kaderbrief en de begroting van GR Publiek 

Vervoer voor het jaar 2019 geen wijzigingen hebben ten opzichte van het jaar 2018. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

9. Financiële paragraaf 

Onze bijdrage aan Publiek Vervoer is in 2019 gelijk aan die van 2018. 

10. Communicatie 

Publicatie van dit besluit vindt plaats in afstemming met GR Publiek Vervoer. Gezamenlijk wordt 

een datum van publicatie vastgesteld. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Als u besluit een zienswijze in te dienen, zenden wij deze naar het bestuur van GR Publiek Vervoer. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
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Bijlage: 

1 Kaderbrief en begroting Publiek Vervoer 2019. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


