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Geachte heer Wanders,

Op 3 april 2019 heeft u ons de conceptbegroting 2020 doen toekomen, inclusief een
meerjarenperspectief tot en met 2023. Deze begroting heeft u aan ons voorgelegd voor een zienswijze
van de gemeenteraad. In deze brief informeren wij u over ons besluit over de conceptbegroting 2020.

Collegebesluit
Het college van burgemeester en wethouders stemmen in met de conceptbegroting 2020. De door u
gevraagde bijdrage van € 20.656 voor de financiering van de samenwerkingsorganisatie Publiek
Vervoer Groningen Drenthe past binnen het financiele kader 2020 van onze gemeente. Wel maakt het
college zich nog steeds zorgen over de uitvoering van het vervoer en over de inrichting van de
uitvoerende organisatie Publiek Vervoer die nog niet is afgerond. Hoewel er zeker verbetering heeft
plaatsgevonden, is het vervoer in gemeente Noordenveld helaas nog steeds niet van voldoende
kwaliteit en moeten er nog meerdere inrichtingsactiviteiten gerealiseerd worden. Het college deelt deze
zorg met de gemeenteraad.

Zienswijze gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 19 juni 2019 ingestemd met ons voorstel om in te stemmen met de
conceptbegroting. De gemeenteraad hecht er waarde aan u te laten weten dat door aanhoudend
onvoldoende kwaliteit van het vervoer het maatschappelijk draagvlak voor Publiek Vervoer ten
opzichte van vorig jaar verder onder druk is komen te staan. Doorontwikkeling in 2020 kan wat de
gemeenteraad betreft slechts gebaseerd zijn op het fundamenteel op orde zijn van de praktische
uitvoerig van publiek vervoer en op een afgeronde inrichting van de uitvoerende organisatie. Focus
op doorontwikkeling in 2020 is daarom alleen mogelijk wanneer bovenstaande in 2019 gerealiseerd
wordt. De raad wil elk kwartaal geinformeerd worden over de resultaten van het verbeterplan door
het bestuur van de het Publiek Vervoer.

Expliciet willen wij erop wijzen dat bij een goede organisatie een adequate registratie en afhandeling
van de klachten plaatsvindt.

Met vriendelijke groet,
De mad van
K. Smid
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