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Aan de Raad
Voorstel: Instemmen met de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem, welke voortaan Bedrijfsvoeringsorganisatie
Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen heet

Inleiding
In uw vergadering van 26 januari 2016 hebt u ingestemd met het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN).
Deze gemeenschappelijke regeling is op 14 april 2016 formeel vastgesteld.
Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie heeft ons college een voorstel tot aanpassing van de
gemeenschappelijke regeling gedaan en ons verzocht deze aanpassingen vast te stellen.
Op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen mag een college een
gemeenschappelijke regeling alleen wijzigen als de gemeenteraad daarmee instemt. Vandaar dat wij
het voornemen om de regeling te wijzigen ter instemming aan u voorleggen.
Argumenten
Het bestuur stelt een aantal wijzigingen voor die juridisch noodzakelijk of wenselijk zijn.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
 Wijziging van de tenaamstelling
In de oprichtingsfase is gewerkt met de naam BVO DRAN (Doelgroepenvervoer Regio Arnhem
Nijmegen). In de dagelijkse praktijk wordt inmiddels gewerkt met de term “Vervoersorganisatie
regio Arnhem Nijmegen”, welke naam meer in overeenstemming is met de huidige en toekomstige
rol en positie van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Daarom wenst men de naam formeel aan te passen.
 Wijziging van artikel 10 (vergaderingen)
Besloten is de beslotenheid van de vergaderingen te schrappen en te wijzigen in “vergaderen in het
openbaar, tenzij..”
 Wijziging van artikel 24 (Archiefbescheiden)
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In overleg met de archiefinspecteur is de archiefbepaling van de gemeenschappelijke regeling
gewijzigd. De gemeente Arnhem wordt op grond van de archiefwet als zorgdrager van het archief
aangewezen.
De tekst van de nieuwe gemeenschappelijke regeling is bijgevoegd. Een overzicht van de oude
regeling, waarin de wijzigingen in de kleur rood zijn aangegeven, ligt in het raadsdossier ter inzage.
Financiële gevolgen
Het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling heeft geen financiële consequenties
Dekkingsplan
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris
W.G. Pieterse- Pook

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp

Raadsvoorstel blad 2 van 2

