Annotatie bij de AB vergadering BVO DRAN d.d. 14 maart 2019
1. Conceptverslag vergadering 31 januari 2019
Beslispunt 1: Instemmen met het conceptverslag.
Advies: Instemmen met het conceptverslag

2. Addendum n.a.v. raadsconferenties
Beslispunt 2: Addendum vaststellen en akkoord gaan met verspreiding via gemeenten naar de
raden.
Advies: Addendum vaststellen en akkoord gaan met verspreiding van het addendum naar de raden.

3. Aanbestedingsproces en -kosten
Beslispunt 3: Akkoord gaan met het opnemen van de kosten uit de memo €
de procedure wijziging begroting 2019-2020.
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Advies: Akkoord gaan met het opnemen van de kosten uit de memo in de procedure wijziging begroting
(Kosten Beuningen: € .
tot € .
).
4. Ondersteuning ambtelijk projectmedewerker
Beslispunt 4: Akkoord gaan met de tijdelijke uitbreiding van de Vervoersorganisatie met een
projectmedewerker doorontwikkeling en daarvoor € .
bestaande uit loonkosten en kosten ten behoeve
van een werkplek.
Advies: Instemmen met een tijdelijke uitbreiding van de formatie van de BVO DRAN met een ambtelijk
projectmedewerker doorontwikkeling. (Kosten Beuningen: € .
).
5. Claim DVG meerwerk
Beslispunt 5: Voor
het bedrag ad €
.
in de begroting € .
,- voor Beuningen).
Beslispunt 6: Voor
het bedrag ad €
.
in de begroting € .
,- voor Beuningen).
Beslispunt 7: Voor
het bedrag ad €
.
begroting € .
,- voor Beuningen).
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Advies: Akkoord gaan met het benoemen van de claims van DVG als risico’s voor de jaren
2020, maar deze niet op te nemen in de begroting.

, 2019 en

6. Ontwerp gewijzigde begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020
Beslispunt 8: Vaststellen van ontwerp gewijzigde begroting 2019.
Beslispunt 9: Vaststellen van ontwerpbegroting 2020.
Advies: De gewijzigde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 vaststellen.

Disclaimer:
1. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit meerdere leden. Dit betekent dat de individuele
inbreng van Beuningen alleen dan resultaat heeft als dit wordt gedragen door de meerderheid van het AB.
2. In de verslaglegging van het AB komt de individuele inbreng van haar leden niet terug en wordt volstaan met een
afsprakenlijst.
3. Soms zijn de onderwerpen die op de agenda van een AB vergadering van ondergeschikt belang zoals bijvoorbeeld de
regeling interne klachten dat daarvoor geen annotatie wordt gemaakt.

