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Bestuur van de BVO DRAN
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Doelgroepenvervoer Regio 
Arnhem-Nijmegen  

datum 18 juni 2021
onderwerp Zienswijze mbt ontwerp MJPB 2022-2025 BVO DRAN
verzonden

Beste heer Van den Beucken, 

Naar aanleiding van uw brief van 26 maart 2021, delen we u mee dat uw Ontwerp 
Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021) is 
behandeld in de raadsvergadering van 17 juni 2021. 
De raad van de gemeente Wijchen heeft kennisgenomen van uw Ontwerp 
Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief gewijzigde begroting 2021). Ten aanzien van de 
ontwerpbegroting heeft de raad van de gemeente Wijchen de volgende zienswijze:

Wij stemmen in met de gewijzigde begroting 2021 en de ontwerp MJPB 2022-2025.

De raad complimenteert u met de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting zoals die nu 
voorligt en constateert dat deze meerjarenbegroting in goede ambtelijke afstemming tot 
stand is gekomen. De begroting is goed onderbouwd en geeft vertrouwen, ook meerjarig.
Ook zien wij dat u in het afgelopen moeilijke Corona-jaar adequaat en goed geacteerd 
heeft op de vele problemen waarmee de vervoersorganisatie is geconfronteerd. 

Wij zijn positief over het onderzoek dat de BVO DRAN door onderzoeksbureau Moventem 
heeft laten uitvoeren naar mogelijke aanpassingen van systeemkenmerken en/of 
kostenbesparingen zonder de kwaliteit van dienstverlening daarmee onaanvaardbaar aan 
te tasten. Dit stelt gemeenten in de gelegenheid om na te denken hoe de voorziening in 
de toekomst blijvend vorm kan worden gegeven zonder dat dit ten koste gaat van de 
financiële beheersbaarheid. Vanuit de gemeente werken we hieraan graag mee. 
Goede sturingsinformatie is daarbij wezenlijk om inzichtelijk te maken of maatregelen die 
de BVO DRAN of de gemeente doorvoert ook het gewenste effect hebben. 
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Wel maakt de raad zich zorgen over de gevolgen van de Corona-pandemie voor het 
(toekomstige) doelgroepenvervoer. We vragen de BVO DRAN om ons als gemeente te
blijven informeren over de consequenties, niet alleen wat betreft de feitelijke uitvoering, 
maar ook wat betreft de financiële ontwikkeling. 

Hoogachtend, 
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen,

Mevrouw M. van Beek, drs. A.B. Berendsen,
voorzitter griffier
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