Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Onderwerp:

Jaarverslag 2016 en Kadernota 2018
Vervoerregio

Beleidsveld:
Portefeuillehouder:
Contactpersoon:
Afdeling/team:
Telefoon:
E-mailadres:

Bestuurlijke besluitvorming
J. Klinkhamer
Mevr. L. Slotman
BR / verkeer en vervoer
075 – 651 21 00
lidy.slotman@over-gemeenten.nl

Invullen door Raadsgriffie
RV-nummer:
Datum:
Procedure:

rv 17/19
4 mei 2017
cie WLM: 15 mei;
Raad: 29 mei 2017

Samenvatting
De gemeenteraad stemt in met de jaarstukken 2016 en de Kadernota 2018 van de
Vervoerregio.
1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
Oostzaan kan zich vinden in de (beleids)verantwoording van de Vervoerregio over 2016
en de algemene en financiële kaders voor het komende begrotingsjaar.
De Raad besluit
De raad besluit in te stemmen met de jaarstukken 2016 en Kadernota 2018 van de
Vervoerregio.
Beleidskader
De begrotingsregels van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
De Vervoerregio is verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen in het kader van de
planning & controlcyclus aan de deelnemende gemeenten.
Het Dagelijks Bestuur heeft op 13 april ingestemd met deze jaarstukken. De Regioraad
behandelt deze jaarstukken in haar vergadering van 11 juli. De Kadernota staat op de
agenda van 9 mei.
Na afschaffing van de Plusregio zijn de taken van de Vervoerregio geconcentreerd
rondom verkeer en vervoer. De algemene middelen van de voormalige Stadsregio
worden ingezet voor beleidsontwikkeling en regionale samenwerking voor programma 04
economie en 05 regionale woningmarkt.
De Vervoerregio wordt gefinancierd uit de Brede Doeluitkering met als basis de
voorwaarden van de verstrekker (= rijksoverheid). Van deze gelden worden betaald
het Openbaar Vervoer (programma 01), infrastructuur (02) en ruimtelijke projecten
(03).
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Doel/resultaat
De jaarstukken dragen bij tot een heldere en volledige informatievoorziening over
bereikte inhoudelijk en financiële resultaten aan het bestuur.
.
3. Toelichting
Uitvoering/realisatie en rapportage
nvt
Alternatieven
nvt
Financiële middelen
Het eindresultaat van baten en lasten komt tot uitdrukking in de balans door wijziging
van het Vooruit ontvangen BDU-saldo (BDU programma’s) en door wijziging van het
eigen vermogen (de niet-BDU-programma’s).
Betrokkenen
De Vervoerregio en de deelnemende gemeenten.
Communicatie
De gemeenteraad geeft het college opdracht schriftelijk te reageren op de
conceptjaarstukken 2016 en de Kadernota 2018.
Bijlagen
Jaarverslag 2016 en Kadernota 2018 en de bijbehorende aanbiedingsbrieven.
Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

A. van den Assem

R. Meerhof
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Onderwerp

RV-nummer:

rv 17/19

Jaarverslag 2016 en Kadernota 2018 Vervoerregio

Datum:
Procedure:

4 mei 2017
cie WLM: 15 mei;
Raad: 29 mei 2017

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 25 april 2017
Besluit:
De raad besluit in te stemmen met de jaarstukken 2016 en Kadernota 2018 van de
Vervoerregio.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 29 mei 2017
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof
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