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Samenvatting
Op 14 april 2016 is de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN tijdens de oprichtingsvergadering formeel
vastgesteld. In deze oprichtingsvergadering hebben de deelnemers gevraagd zo spoedig mogelijk met een
voorstel te komen om de GR BVO DRAN aan te passen, zodat het besloten karakter van de vergaderingen
wordt gewijzigd naar een open karakter. Daarnaast zijn er inmiddels een aantal wijzigingen en gewenste
juridisch/inhoudelijke aanpassingen noodzakelijk. In dit voorstel wordt gevraagd om in te stemmen met de
gewijzigde regeling.________________________________________________________________________
Besluit om
1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN conform bijlage 2

Inleiding
De Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie doelgroepenvervoer regio
Arnhem Nijmegen, hierna: Vervoersorganisatie) is tijdens de oprichtingsvergadering van 14 april 2016
formeel vastgesteld. In deze oprichtingsvergadering hebben de deelnemers, dit zijn de deelnemende
colleges, gevraagd zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen om de GR BVO DRAN aan te passen,
zodat het besloten karakter van haar vergaderingen wordt opgeheven en te wijzigen in "vergaderen in het
openbaar, tenzij...".
Daarnaast zijn er inmiddels een aantal wijzigingen en gewenste juridisch/inhoudelijke aanpassingen
noodzakelijk, die de bedrijfsvoeringsorganisatie via dit 'veegbesluiť in een gewijzigde Gemeenschappelijke
Regeling (GR) wil samenbrengen en door middel van dit voorstel wil inbrengen.
Beoogd effect
Door de wijzigingen door te voeren (wijzigingen zichtbaar in bijlage 3) zijn de vergaderingen van de
Vervoersorganisatie openbaar en sluit de tekst van de GR aan bij de huidige juridische stand van zaken.
Argumenten
1.1 Dit wijzigt de tenaamstelling (artikel 1)
In de huidige GR wordt gewerkt met de naam uit de oprichtingsfase “BVO DRAN” (Doelgroepenvervoer
Regio Arnhem-Nijmegen). Deze naam is niet langer in overeenstemming is met het huidige gebruik. In
verschillende overeenkomsten, in de communicatie in- en extern en in de dagelijkse praktijk wordt de
naam 'Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen" gebruikt.
1.2 Dit maakt vergaderingen openbaar (artikel 10)
Oorspronkelijk is besloten om de vergaderingen besloten te houden, maar vanuit het perspectief van
transparantie wordt voorgesteld om de vergaderingen standaard openbaar te maken, tenzij er redenen
zijn om dat niet te doen. Het bestuur heeft daarom d.d. 14 april 2016 verzocht en besloten om de
'beslotenheid' van de vergaderingen te schrappen en te wijzigen in "vergaderen in het openbaar,
tenzij...".
1.3 Dit zorgt ervoor dat de gemeente Arnhem zorgdraagt voor het archief (artikel 24)
De huidige archiefbepaling blijkt te verwarrend en onvoldoende aan te sluiten met de werkwijze van de
huidige Vervoersorganisatie. Daarom stelt zij voor om de gemeente Arnhem als zorgdrager van het
archief aan te wijzen op grond van de Archiefwet.
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Kanttekeningen
1.1 De vestigingsplaats Arnhem is tijdelijk
Arnhem is op dit moment de gastgemeente voor de Vervoersorganisatie. Hier zal later nog een
definitief besluit over genomen moeten worden. Het is juridisch echter niet mogelijk om Arnhem uit de
archiefbepaling te laten. Daarom wordt voorgesteld om ondanks het feit dat nog niet is besloten over
de definitieve vestigingsplaats voor de Vervoersorganisatie, Arnhem in de archiefbepaling van de GR te
laten staan.
Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Tijdspad
Op grond van artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling is unanimiteit door de deelnemers vereist bij
wijziging van de regeling. De deelnemers zijn de deelnemende colleges. Dit betekent dat de betreffende
colleges bij unanimiteit tot de wijziging moeten besluiten. Verder schrijft ook de Wet op de GR (WGR) voor
dat, in dit geval, de colleges moeten besluiten tot het treffen van de wijzigingen en dat de raden hun
toestemming moeten geven. De gewijzigde GR treedt in werking nadat alle colleges afzonderlijk, na
toestemming van de raden, besloten hebben tot wijziging van de regeling. De ingangsdatum hiervan is nog
niet bekend.
Communicatie
De gemeente Arnhem zal zorg dragen voor publicatie en toezending van de gewijzigde GR aan de
provincie.
Evaluatie
Het functioneren van de Vervoersorganisatie wordt periodiek besproken, zowel ambtelijk als bestuurlijk.
Bijlagen
1. Memo met aanvullende informatie over wijziging GR (atl701044)
2. Gewijzigde GR (atl701043)
3. Oorspronkelijk vastgestelde GR inclusief voorgestelde wijzigingen (atl 7001042)
Routingformulier: atl 7001037
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