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Dossiernummer : K3875

Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over de deelname
van de GR OL OV-bureau Groningen Drenthe aan de GR BVO Publiek Vervoer.

1. Samenvatting
Binnen Publiek Vervoer werken alle Groninger en Drentse gemeenten en het OV-bureau
Groningen Drenthe (hierna: OV-bureau) samen aan de uitvoering van vraag gestuurd doelgroepen
openbaar vervoer. De rechtsvorm waarvoor gekozen is, is een gemeenschappelijke regeling
bedrijfsvoeringsorganisatie (hierna: GR BVO). Deze gemeenschappelijke regeling is in 2018
opgericht. De oorspronkelijke regeling was zodanig geformuleerd dat het juridisch niet mogelijk
was voor het OV-bureau om deel te nemen. Nu het bestuur van Publiek Vervoer een gewijzigde
regeling heeft vastgesteld heeft Publiek vervoer het OV-bureau een verzoek gedaan tot
deelneming in de GR.
Met de besluitvorming op voordracht 39/2018 is in de gemeenschappelijke regeling openbaar
lichaam OV-bureau de mogelijkheid gerealiseerd voor het OV-bureau om deel te nemen een
andere gemeenschappelijke regeling danwel andere privaatrechtelijke rechtspersoon.
Het OV-bureau kan dit slechts doen na instemming van de gemeenteraad van Groningen en
Provinciale Staten van Groningen en Drenthe.
Middels onderhavige voordracht wordt instemming gevraagd voor deelname van het OV-bureau
aan de GR BVO Publiek Vervoer.
2. Doel en wettelijke grondslag
Doel van deze voordracht is om uw Staten ons voorgenomen besluit voor te leggen om het voor
het OV-bureau mogelijk te maken om deel te nemen aan de Gemeenschappelijke Regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer. Om het voor het OV-bureau mogelijk te maken om
deel te nemen aan de GR BVO Publiek Vervoer is instemming van de moederorganisaties van het
OV-bureau - de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen - noodzakelijk.
Met de besluitvorming van 15 november 2018 op voordracht 39/2018 heeft u ons toestemming
gegeven tot het gewijzigd vaststellen van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau. De
gewijzigde regeling die 20 december 2018 in de Staatscourant is gepubliceerd maakt het voor het
OV-bureau mogelijk deel te nemen aan een andere gemeenschappelijke regeling danwel andere
privaatrechtelijke rechtspersoon.
Wel is in artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling OV-Bureau opgenomen dat elke keer dat
het OV-bureau gebruik wil maken van de mogelijkheid tot deelname aan een andere organisatie
(publiek of privaat) instemming nodig is van de gemeenteraad, onderscheidenlijk Provinciale
Staten van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe. Uw instemming kan
slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of indien u strijdigheid vindt met het
algemeen belang.
3. Procesbeschrijving en planning
Proces
In onze voordracht 39/2018 hebben wij u aangekondigd dat het voornemen aanwezig is om het
OV-bureau deel te laten nemen in de GR BVO Publiek Vervoer. Op dat moment kon de deelname
van het OV-bureau niet doorgaan omdat de gemeenschappelijke regeling van Publiek Vervoer
onvoldoende was vormgegeven. Bij een eerste aanpassing van die gemeenschappelijke regeling
zou de regeling zodanig vorm gegeven worden dat deelname van het OV-bureau mogelijk is.
Op 7 maart 2019 heeft Publiek Vervoer het OV-bureau schriftelijk verzocht deel te nemen in de GR
BVO Publiek Vervoer. De basis voor dit verzoek is de door het bestuur van Publiek Vervoer
vastgestelde gewijzigde regeling op 1 maart 2019.
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In haar vergadering van 29 maart 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau gehoor
gegeven aan dit verzoek en op 9 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur van het OV-bureau het
besluit genomen de moederorganisaties van het OV-bureau te vragen om in te stemmen met het
toetreden van het OV-Bureau tot de GR BVO Publiek Vervoer.
Voorbehouden
Naast de instemming van de gemeenteraad van Groningen en Provinciale Staten van Groningen
en Drenthe is ook de instemming van de gemeenteraden van de deelnemers van de GR BVO
Publiek Vervoer met de gewijzigde regeling een voorwaarde voor het kunnen toetreden van het
OV-bureau. Deze voorbehouden zijn onderdeel van het bij deze voordracht gevoegde besluit.
Planning
Het doel is om alle besluitvormingstrajecten voor 1 augustus 2019 afgerond te hebben. Dit is
noodzakelijk omdat op 1 augustus 2019 Publiek Vervoer haar begroting voor de jaren 2020 en
volgend moet voorleggen aan haar toezichthouder, de provincie Drenthe.
In die begroting is het OV-bureau reeds opgevoerd als deelnemer in de gemeenschappelijke
regeling.
4. Begroting
Voor deelname aan de GR BVO Publiek Vervoer neemt het OV-bureau haar bijdrage voor haar
rekening. Deze bijdrage is onderdeel van de begroting van het OV-bureau. Deze begroting wordt in
ontwerp aan u voorgelegd met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.
5. Inspraak/participatie
Niet van toepassing.
6. Nadere toelichting
Op 9 april 2018 is de projectorganisatie GR Publiek Vervoer van start gegaan. Het OV-bureau
werkt samen met Publiek Vervoer, welke namens de deelnemers het contractbeheer en advisering
over doorontwikkeling van kleinschalig (doelgroepen)vervoer verzorgt. Publiek Vervoer laat in
opdracht van het OV-bureau de Hubtaxi, vrijwilligersvervoer en lokale vervoersinitiatieven uitvoeren
en in opdracht van alle gemeenten het Wmo- en leerlingenvervoer.
Alle colleges en het dagelijks bestuur van het OV-bureau hebben reeds voor het zomerreces 2017
ingestemd met de oprichting van de GR BVO Publiek Vervoer. Om juridische redenen kon het OV
bureau bij oprichting in 2018 van de GR nog niet deelnemen in de GR.
Nu de regeling is gewijzigd is deelname wel mogelijk.
7. Geheimhouding
Niet van toepassing.
8. Voorstel
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen.
Groningen, 16 april 2019.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

F.J. Paas

, voorzitter.

H. Schrikkema

, locosecretaris.
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Behandeld door : Jaap Mulder
Telefoonnummer : 050 316 4528 / 06 46236401
e-mail
: j.r.mulder@provinciegroningen.nl

Bijlagen bij de voordracht
Nr.
1
2
3

Titel
Verzoek van Publiek vervoer aan OV-bureau tot deelname
GR Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen
Drenthe 2019
OVB GD - verzoek voor Groningen tot instemming deelname in
GR Publiek Vervoer

Soort bijlage
brief
regeling
brief
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Nr.
Provinciale Staten van Groningen:
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 16 april 2019, nr. 2019-023680, MB;
Gelet op:
- artikel 93 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling OV-bureau Groningen Drenthe;
Besluiten:
In te stemmen met de voorgenomen deelneming door het OV-bureau Groningen Drenthe in de
gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Samenwerkingsorganisatie Publiek
Vervoer onder het voorbehoud van:
1. de instemming van de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten van de
gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Samenwerkingsorganisatie Publiek
Vervoer met de gewijzigde regeling en
2. instemming van Provinciale Staten van Drenthe en de gemeenteraad van Groningen met de
voorgenomen deelneming door het OV-bureau Groningen Drenthe in de gemeenschappelijke
regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer.

Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.
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