
Aan:   Irene Kleinrensink, Rick Verschuren, Ingrid Timmer en Frans Manders 

Van:   Mathijs ten Broeke, portefeuillehouder basismobiliteit  

Betreft:  Reactie op brief ‘Verzoek extra Forum PlusOV’ 

 

Beste raadsleden, 

Hartelijk dank voor uw brief. Ik waardeer uw betrokkenheid zeer bij dit dossier en heb begrip voor 

uw zorgen. Hierbij geef ik u mijn reactie. 

Vooropgesteld ben ik me bewust van het korte en ongelukkige tijdsbestek van besluitvorming. Meer 

discussie tussen raad en college over alle argumenten aangaande de toekomst van het 

doelgroepenvervoer verdient alle voorkeur. Door de verlate oplevering van de evaluatie i.c.m. de 

deadline voor verlenging van de dienstverleningsovereenkomst maakt dit het lastig. Ik voer 

gesprekken met diverse partijen om een zo goed mogelijke afweging te maken tussen de scenario’s, 

daarbij klinken de adviezen uit het Forum van 8 oktober continu in mijn achterhoofd. Dinsdag 30 

oktober as. neemt het college hierover een besluit. Het Bestuur van PlusOV dient voor 1 november 

a.s. over dit besluit te zijn geïnformeerd. Dit is erg kort dag.  

Een extra Forumvergadering vóór die tijd is niet onmogelijk en het is aan de agendacommissie om 

wel of niet aan dit verzoek tegemoet te komen, maar ik wil u ervoor behoeden dat deze bijeenkomst 

een teleurstelling wordt. Dat zal ik hieronder toelichten, in de hoop dat het zal leiden tot enige 

geruststelling in plaats van teleurstelling. 

Als ik het goed lees zit uw zorg vooral bij de financiële consequenties die het collegebesluit zal 

hebben. Eventuele kosten die voortvloeien uit een deelliquidatie zijn op dit moment niet exact door 

te rekenen en hangen af van meerdere factoren. Zeker nu Apeldoorn (gedeeltelijk) en Deventer 

(helemaal) te kennen hebben gegeven het huidige contract in deze vorm niet te verlengen. Door het 

bestuur van PlusOV is gevraagd aan de directie een registeraccountant opdracht te geven de 

deelliquidatie in kaart te brengen en te becijferen. Eind november/begin december 2018 zal duidelijk 

worden wat de financiële consequenties van (gedeeltelijke) uittreding zijn. Dit betekent dat u bij een 

extra Forumvergadering aankomende week met vragen zult blijven zitten en niet de geruststelling 

krijgt waar u op hoopt. 

Wat ik u mee wil geven is dat doorgaan in de huidige vorm een systematisch grotere financiële 

onzekerheid geeft dan het voorkeursscenario dat het college in haar laatste memo u heeft doen 

toekomen. De kostenoverschrijdingen in 2017 en 2018 waren en zijn fors en zowel u als raad en ik als 

portefeuillehouder hebben er geen grip op. Nu al weten we dat de uitgaven voor het routegebonden 

vervoer voor 2018 beduidend hoger liggen dan begroot, weliswaar voor een klein deel veroorzaakt 

door een vervoerstoename. In de huidige situatie met negen gemeenten is het lastig om tijdig grip op 

de uitgaven, en dus ook de overschrijdingen, te krijgen en te houden. Door het vervoer voor deze 

kwetsbare doelgroep lokaal te organiseren heb je ook meer mogelijkheden om tijdig bij te sturen.   

U kunt erop vertrouwen dat zodra er meer (financiële) informatie beschikbaar is, wij dit u doen 

toekomen en hierover ook tijdens een openbare bijeenkomst met u in gesprek willen gaan. 

 

Met hartelijke groet,  

Mathijs ten Broeke  



Ontvangen d.d. 22-10-2018 

 

Beste Mathijs, college 

 
Op 8 oktober jl. hebben wij gezamenlijk met Plus OV en ouders gesproken over de mogelijke 
scenario’s hoe wij als gemeente Zutphen ons leerlingen,- en doelgroepenvervoer gaan vormgeven in 
de toekomst.  
 
Vooraf lagen er drie scenario’s voor. Tijdens het gesprek zijn er nog meerdere opties en varianten 
naar voren gekomen op deze scenario’s. Ook gaf een aantal fracties aan dat zij nog geen 
weloverwogen keuze konden maken op basis van wat er die avond besproken was en wat er nu 
voorlag aan de raad. Met name het feit dat er weinig duidelijk is over de finaciele gevolgen van de 
verschillende scenario’s maakt het lastig kiezen.  U gaf aan tijdens het forum dat u ons als raad actief 
zou blijven informeren over proces en inhoud.  
 
Naast de drie scenario’s kwamen er ook een aantal varianten naar voren waarin werd gevraagd wat 
de  voordelen en nadelen voor de gebruikers van het speciale vervoer zijn, als we doorgaan met de 
huidige organisatie dan wel de afgeslankte versie van de organisatie. In hoeverre kunnen we de 
opdracht aanpassen zodat de zogeheten piekbelasting met name op het gebied van leerlingenvervoer 
gezamenlijk met vervoer dagbesteding niet meer plaatsvindt. Hierdoor zou de dienstverlening beter 
inzetbaar zijn. Ook werd er gevraagd of het mogelijk is om meer en dan ook kleinere vervoerders 
opdracht tot vervoer te geven vanuit Plus OV. 
 
Het is de gemeenteraad nog niet helder en duidelijk wat in alle scenario’s de financiële consequenties 
zijn. Het is de juridische bevoegdheid van het College om het besluit te nemen wel of niet doorgaan 
met Plus Ov , maar de bevoegdheid van de gemeenteraad als het gaat om de financiële 
consequenties die daaruit voortvloeien dan wel het budget dat daarvoor vrij gemaakt moet worden. Te 
denken valt o.a.  aan liquidatie kosten, opzetten van een digitaal systeem voor aanvragen 
leerlingenvervoer en aanbestedingskosten.   
 
Tijdens het forum hebben dan ook een aantal partijen aangegeven dat zij graag een extra forum ziet 
waarin het college komt met  een financieel dekkend onderbouwd plan waarbij kwaliteit voorop staat. 
Hierover kan dan een gezamenlijk gesprek worden in een extra forum.  
 
Wij verzoeken u dan ook om voor 1 november een extra openbare bijeenkomst in te plannen.  
 
Met vriendelijk groet, 
 
GroenLinks, Irene Kleinrensink 
Burgerbelang , Rick Verschuren 
D66, Ingrid Timmer 
PvdA Frans Manders 


