Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7
Doetinchem, 1 juli 2015

Uitgangspunten Basismobiliteit Achterhoek
Voorstel:
Instemmen met de regionale uitgangspunten van Basismobiliteit Achterhoek zoals
verwoord in de Nota van uitgangspunten.
Inleiding
Directe aanleiding is dat de provincie op 1 januari 2017 stopt met de uitvoering van de huidige
Regiotaxi. Dat betekent dat vanaf deze datum gemeenten zelf invulling moeten geven aan hun
taak. De gemeenten hebben door de decentralisaties binnen het sociaal domein ook meer
taken gekregen op het gebied van (doelgroepen)vervoer. De provincie wil dat het flexibele
openbaar vervoer wordt geïntegreerd in een nieuwe regionale vervoersvoorziening. Hiervoor
is tussen de provincie en de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de
regio(gemeenten). Op 22 april 2015 is een informatieavond voor raadsleden uit de regio
georganiseerd. Naar aanleiding van deze avond is besloten om de uitgangspunten voor een
Kadernota Basismobiliteit voor te leggen aan de zeven gemeenteraden. De kadernota zal direct
na het zomerreces aan de gemeenteraden ter vaststelling worden voorgelegd.
Wat wordt met de beslissing bereikt
De belangrijkste uitgangspunten voor de Kadernota Basismobiliteit Achterhoek worden
inzichtelijk gemaakt voor de gemeenteraden in de regio Achterhoek.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
De belangrijkste uitgangspunten voor de Kadernota Basismobiliteit Achterhoek worden met
de Nota van uitgangspunten inzichtelijk gemaakt. Naar aanleiding van de informatieavond voor
de raadsleden op 22 april jl. is besloten om voordat de Kadernota aan de gemeenteraden
wordt aangeboden, de belangrijkste uitgangspunten in de gemeenteraden te behandelen.
Kanttekeningen
a. Alle gemeenteraden dienen in te stemmen met de nota.
b. Dit voorstel betreft een extra stap in het besluitvormingsproces. Aanvankelijk was de
bedoeling dat alle betrokken gemeenteraden de Kadernota Basismobiliteit voor het
zomerreces zouden behandelen. Aangezien met deze Nota van uitgangspunten een extra
stap in het proces wordt gemaakt, is de planning krap. De enige mogelijkheid om deze nota
te behandelen is in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.
Financiën
Te beoordelen bij de Kadernota Basismobiliteit.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
ing. N. van Waart,
secretaris

bc. N.E. Joosten,
burgemeester

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Uitgangspunten Basismobiliteit;
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;
besluit:
in te stemmen met de regionale uitgangspunten van Basismobiliteit Achterhoek zoals verwoord
in de Nota van uitgangspunten.
Aldus besloten in zijn vergadering van 9 juli 2015,

, griffier

, voorzitter

