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Onderwerp: Raadsbrief jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en bestemmingsreserve GR Publiek Vervoer 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Onze gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie 

Publiek Vervoer Groningen Drenthe (GR Publiek Vervoer). Gezamenlijk met alle gemeenten in 

Groningen en Drenthe hebben wij het doelgroepenvervoer (Wmo- en leerlingenvervoer) 

aanbesteed. 

 

Wij hebben van GR Publiek Vervoer een aantal stukken ter informatie ontvangen. Het betreft: 

 

 de jaarstukken 2018; 

 de accountantsverklaring betreffende de jaarstukken; 

 de bestemmingsreserve Publiek Vervoer; 

 de aangepaste begroting voor 2019. 

 

Met deze raadsbrief informeren wij u over deze stukken. Daarnaast informeren wij u over de 

prestaties van het publiek vervoer. 

 

Jaarstukken 2018 

 

De jaarstukken leveren een eenmalig tekort op van €532.602, het aandeel van de gemeente 

Midden-Groningen hierin is € 28.920. 

 

Er zijn twee hoofdredenen voor dit tekort. In 2016 en 2017 zijn de projectbudgetten overschreden. 

Deze nog niet betaalde aanloopkosten zijn bij de start van Publiek Vervoer in kaart gebracht. 

Daarnaast zijn er veel kosten gemoeid met het opstarten en inrichten van de nieuwe organisatie. 

Deze kosten omvatten onder andere het opzetten van de databank met cliëntgegevens en het 



   

 Pagina: 2 van 3 

 Datum: 4 april 2019 

 Zaak: 2019-013493 

 

 

opzetten van het complimenten- en klachtensysteem. Publiek Vervoer verwacht niet dat er in 2019 

en verder tekorten gaan ontstaan. 

 

Bestemmingsreserve Publiek Vervoer 

 

Om te voorkomen dat er alsnog tekorten gaan ontstaan, heeft Publiek Vervoer een 

bestemmingsreserve opgenomen van € 50.000. Niet alle werkzaamheden die voor 2018 gepland 

stonden konden in dat jaar worden uitgevoerd. Daarom is dit geld overgeheveld naar 2019. Ons 

aandeel in de bestemmingsreserve is opgenomen in het hierboven genoemde tekort. 

 

Eerste begrotingswijziging 2019 

 

De aanpassing in de begroting voor 2019 is van technische aard. Aangezien het OV-bureau op 1 

januari 2019 nog geen deelnemer is aan de GR Publiek Vervoer, mag de bijdrage van het OV-bureau 

aan GR Publiek Vervoer niet als die van een deelnemende organisatie worden beschouwd. Dit was 

reden voor de provincie Drenthe in zijn rol als toezichthouder om GR Publiek Vervoer onder 

financieel toezicht te stellen. Nu de bijdrage van het OV-bureau ondergebracht is onder de overige 

bijdragen, kan de toezichthouder alsnog akkoord gaan met de begroting voor 2019. 

 

Prestaties in het publiek vervoer 

 

Het Wmo-vervoer valt met ingang van april 2018 onder de gezamenlijke aanbesteding Publiek 

Vervoer en het leerlingenvervoer met ingang van september 2018. 

 

De start van het leerlingenvervoer ging niet zonder problemen. In september 2018 hebben wij 33 

klachten over het leerlingenvervoer binnengekregen. Ter vergelijking: in februari 2019 kregen we 

negen klachten binnen en in maart 2019 zes. In alle gevallen nemen wij bij klachten contact op 

met onze vervoerder, Connexxion/De Grooth Vervoer. Onze ervaring is dat de meeste klachten snel 

worden opgelost. 

 

GR Publiek Vervoer werkt momenteel aan een evaluatie van en een verbeterplan voor het 

leerlingenvervoer. Dit plan wordt in april 2019 vastgesteld. Doel van het plan is om problemen bij 

de start van het leerlingenvervoer in het nieuwe schooljaar te voorkomen. Vanwege de 

opstartproblemen in het leerlingenvervoer hebben wij de informatievoorziening over 

leerlingenvervoer geïntensiveerd. Klanten van het leerlingenvervoer hebben in februari en maart 

brieven gekregen over de aanvraagprocedure voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast informeren wij 

onze inwoners via de Regiokrant, website en sociale media. 

 

In het Wmo-vervoer ligt het aantal klachten beduidend lager. Het gemiddeld aantal klachten in het 

eerste kwartaal van 2019 ligt op iets minder dan 10 per maand. Dit wijkt niet significant af van het 

klachtenniveau van vóór de start van het publiek vervoer. De meeste klachten gaan over het te laat 

arriveren van de taxi. In september 2018 was er een piek in het aantal klachten (24 in totaal). Dit 

valt te verklaren door de nadruk die in deze maand heeft gelegen op het oplossen van de 

problemen in het leerlingenvervoer. 
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GR Publiek Vervoer gaat dit jaar een klanttevredenheidsonderzoek houden onder zowel klanten van 

Wmo- als leerlingenvervoer. Wij zullen u over de uitkomsten van dit onderzoek informeren. 

 

Vervolg 

 

Wij hebben van GR Publiek Vervoer een ontwerp-meerjarenbegroting 2020-2023 ontvangen. U heeft 

op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om hierover een zienswijze 

te geven. 

 

Daarnaast gaan wij uw toestemming vragen voor het aanpassen van de gemeenschappelijke 

regeling Publiek Vervoer. De hoofdreden hiervoor is dat de GR een nieuwe deelnemer krijgt, 

namelijk het OV-bureau Groningen Drenthe. 

 

Naar verwachting zullen beide stukken aan u worden voorgelegd op 16 mei 2019 (raadscommissie) 

en 23 mei 2019 (raad), uiteraard onder voorbehoud van de planning van de agendacommissie. 

 

Deze voorstellen zijn technisch van aard. Daarnaast komen wij met een voorstel om met u te 

spreken over de prestaties in het publiek vervoer. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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