
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij ontvangt u de kaderbrief 2020 van het OV-bureau Groningen Drenthe. 

De Ontwerpbegroting OV-bureau 2020 verwachten wij u in mei toe te 

zenden. Met de toezending van deze stukken stellen wij u - conform de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen - in de gelegenheid inbreng te geven op de 

voorgestelde (kaders voor de) begroting OV-bureau Groningen-Drenthe 

2020. Ons College en in het verlengde daarvan het Dagelijks Bestuur van het 

OV-bureau Groningen Drenthe zullen uw eventuele inbreng betrekken bij het 

vaststellen van de Begroting 2020 van het OV-bureau. Vaststelling van de 

begroting staat gepland voor het Algemeen Bestuur OV-bureau op 4 juli 

aanstaande. 

 

Daarnaast sturen wij u met deze brief de Jaarstukken OV-bureau 2018 toe. 

Met het jaarverslag en de jaarrekening 2018 legt het OV-bureau 

verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën in 2018. De 

jaarrekening en het jaarverslag 2018 is met de goedkeurende 

controleverklaring van de accountant op 9 april 2019 vastgesteld door het 

algemeen bestuur (AB) van het OV-bureau. Wij kunnen ons vinden in de 

vastgestelde stukken. 

 

Samenvatting 

Het financiële resultaat over 2018 is met € 367.000 (licht) positief, terwijl het  

begrote resultaat circa € 1,4 miljoen negatief was.  De in de begroting 2018 

opgenomen doelstellingen ten opzichte van reizigerskilometers, 

klanttevredenheid, gebiedsdekkendheid en CO2-uitstaat zijn gehaald  Alleen 

de gewenste kostendekkendheid is niet gehaald. Een andere belangrijke 

bereikte mijlpaal is de succesvolle afronding van de busconcessie die per 

december 2019 ingaat.  
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Het OV-bureau is voornemens om in de ontwerpbegroting 2020 ambitielijnen 

mee te nemen die richting geven aan het te voeren meerjarenbeleid van het 

OV-bureau. Vooralsnog wordt de begroting 2020 geënt op een drietal 

hoofdambitielijnen, te weten:  

• verbeteren van de ontsluiting van wijken en platteland, onder 

meer door op knooppunten (hubs) de verbinding te leggen met 

kleinschaliger vormen van vervoer zoals de Hubtaxi. 

• toekomstvaste bereikbaarheid, onder meer door goede en snelle 

verbindingen van en naar de steden met (ruimte voor) een 

systeemsprong. 

• verdere verduurzaming van het OV in brede zin. 

 

Jaarverslag en Jaarrekening 2018 

Het financiële resultaat over 2018 is met € 367.000 (licht) positief. Wanneer 

we de cijfers vergelijken met het jaar 2016, zoals de doelstellingen in de 

begroting 2018 zijn geformuleerd, zijn de doelstellingen gehaald en is er een 

sterke groei in het aantal reizigerskilometers en daling in de CO2 per 

reizigerskilometer te zien.  

 

Door de stakingen in het openbaar vervoer zijn de gerealiseerde indicatoren in 

2018 t.o.v. 2017 echter minder positief. Zo is in 2018 ten opzichte van 2017 

het aantal reizigerskilometers met -0,9% gedaald, is het kwaliteitsniveau van 

het openbaar vervoer nagenoeg gehandhaafd, is de CO2 uitstoot per 

reizigerskilometer met 0,8% gestegen en is een kostendekkingsgraad 

gerealiseerd van 49,3%.  Tegelijkertijd zijn wel de eerste 14 zero emissie 

bussen gaan rijden, zowel op waterstof als batterij-elektrisch en is de 

aanbesteding van de GD-concessie 2019-2029 succesvol en zonder 

rechtszaak afgerond. Onderstaand gaan we in op de hoofdlijnen van 2018 

vanuit de 'perspectieven' beleidsindicatoren, beleidsinhoud en financiën.  

 

Beleidsindicatoren 

In onderstaand overzicht is de realisatie van de vijf beleidsindicatoren 

weergegeven. Vervolgens worden deze in de tekst nader toegelicht.  

 

Indicator Realisatie 2017 Doelstelling 2018 Realisatie 2018 

t.o.v. 2016 

Realisatie 2018 

t.o.v. 2017 

Reizigerskilometers  8,2% t.o.v. 2016 +4% t.o.v.  

2016 

+ 7,3% 

*(+ 9,2%) 

-0,9% 

*(+ 1,0%) 

Klanttevredenheid  7,7 (HOV 7,7) 7,5 (HOV 7,8) 7,6 (HOV 7,8) 7,6 (HOV 7,8) 

Gebiedsdekkendheid 100% van 7.00-24.00 100% van 7.00-24.00 100% van 7.00-

24.00 

100% van 7.00-

24.00 

CO₂-uitstoot g/rkm 

(2016=123gr/rkm) 

8.9% daling t.o.v. 2016 

(112 g/rkm) 

4% daling  

t.o.v. 2016 

8,1% daling  

(113gr/rkm) 

0,8% stijging 

(113g/rkm) 

Kostendekkendheid  51,1% 51% 49,3% 49,3% 

* realisatie gecorrigeerd voor stakingsdagen in 2018 

Nb. Klanttevredenheid, Gebiedsdekkendheid en Kostendekkendheid wordt niet uitgedrukt t.o.v. een 

jaar, maar betreft de realisatie over het verantwoorde jaar; 2018 



 
Bladzijde 3 
  

 
 
 

 

 

De in de begroting 2018 opgenomen doelstelling ten opzichte van het jaar 

2016 inzake reizigerskilometers is ruimschoots gehaald. Door negen 

stakingsdagen (waarvan zeven dagen landelijk en twee dagen beperkt 

regionaal) en door het langdurige zeer warme, mooie en droge weer is de 

ontwikkeling van het aantal reizigers in 2018 lager dan de afgelopen jaren.  

 

Waar de afgelopen jaren zich kenmerkten door een voortgaande groei in het 

vervoer (tussen de 5% en 8% gemiddeld) is er in 2018 door de stakingen 

sprake van een lichte daling van het aantal reizigers en reizigerskilometers. 

De staking heeft daarnaast op de dagen rondom de stakingsdagen toen wel 

gereden is ook reizigers ‘weggejaagd’. Dit onder meer vanwege voortdurende 

onduidelijkheid of er wel of niet gestaakt zou gaan worden.  

Daarnaast heeft het aanhoudende warme weer en weinig neerslag gezorgd 

voor minder OV-gebruik dan normaal. Het effect van het warme en droge 

weer en het effect van minder reizen rondom de stakingsdagen is niet zonder 

meer te kwantificeren. Het effect van de dagen waarop er daadwerkelijk 

gestaakt is wel te kwantificeren, door uit te gaan van het aantal reizigers en 

reizigerskilometers op vergelijkbare niet-stakingsdagen. Als we die correctie 

maken, zou er sprake zijn een lichte stijging van het aantal reizigers (+0,3%) 

en reizigerskilometers (+1,0%) ten opzichte van 2017. 

 

De klanttevredenheid voor 2018 is (ondanks de stakingen) onveranderd op 

een hoog niveau (7,6 en voor HOV 7,8). Met deze cijfers zijn de gestelde 

doelen over 2018 bereikt. De verwachting was dat vanwege de (dreiging van) 

stakingen, de grote drukte in de bussen en de werkzaamheden in en om met 

name de stad Groningen de klanttevredenheid onder druk zou komen te staan, 

maar dit lijkt niet het geval. Het mooie weer van 2018 (minder drukte in de 

bus en andere stemming geënquêteerden) en het feit dat in 2018 de 

werkzaamheden in Groningen niet volledig volgens planning zijn begonnen, 

zouden daarvoor redenen kunnen zijn.  

 

De gebiedsdekkendheid van het vervoeraanbod met regulier 

geconcessioneerd busvervoer (inclusief het Kleinschalig OV) en Hubtaxi 

samen was opnieuw volledig tussen 07.00 en 24.00 uur.  

 

De opgenomen duurzaamheidsdoelstelling (4% daling t.o.v. 2016) in de 

begroting 2018 is ruimschoots gehaald. In 2018 was er wel een stijging van 

CO2-uitstoot ten opzichte van 2017. Wel is de totale CO2-uitstoot in 2018 

gedaald ten opzichte van 2017. Het aantal reizigerskilometers is echter harder 

gedaald dan de CO2-uitstoot waardoor per saldo het aandeel CO2 per 

reizigerskilometer verhoudingsgewijs iets is gestegen.  

 

De kostendekkendheid van het OV is met 49,3% lager ten opzichte van de 

doestelling van 51%. De oorzaak is dat er meer lasten zijn verantwoord in 

2018 dan begroot in de doelstelling (1,28%) en dat er minder baten waren dan 

begroot in de doelstelling (-0,1%).  
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Financieel 

Het overzicht van baten en lasten laat over 2018 een positief saldo zien van  

€ 367.000 ten opzichte van de begroting 2018 van € -1.444.000. Het verschil 

tussen (conservatief) begroot en gerealiseerd is een optelling van de voor- en 

nadelen aan zowel de lastenkant als de voor- en nadelen aan de batenkant.  

De belangrijkste verschillen zijn gerelateerd aan:;  

• Extra inzet OV-stewards op lijn 73.  

• Stakingsdagen; minder opbrengsten, maar daarmee ook minder lasten. 

• Correctie in de eindafrekening over de GD concessie 2017. 

• Meer ingekochte dienstregelingsuren in 2018 dan voorzien. 

• Minder bestede dienstregelingsuren in de KLOV concessie en een 

lagere LBI-index. 

• Minder gebruik van de HUB taxi dan voorzien (lagere kosten en 

lagere opbrengsten). 

• Lagere opbrengsten in kaartopbrengsten en abonnementen in de 

KLOV concessie. 

• Niet gerealiseerde werkzaamheden waarbij het OV-bureau afhankelijk 

is van derden die wel waren voorzien, zoals stallingsvoorzieningen, 

chauffeursvoorzieningen, aanschaf DRIS panelen t.b.v. Hubs. 

 

Voor het volledige overzicht van de financiële verschillen verwijzen wij u 

naar pagina 44 en 45 van de jaarrekening 2018. Hier is een overzicht 

opgenomen die per voor- en nadeel inzicht geeft in de verschillen.   

 

Beleidsinhoud 

Het jaar 2018 is het jaar geweest waarin de aanbesteding van de GD-

concessie heeft plaats gevonden. Na een zorgvuldig gevoerde procedure waar 

uiteindelijk drie kwalitatief hoogwaardige offertes zijn ingediend, mag de 

zittende vervoerder Qbuzz vanaf december 2019 opnieuw het vervoer in 

Groningen en Drenthe voor 10 jaar verzorgen. Bijzonder hierbij is dat er geen 

rechtszaak is gevoerd rond de gunning waardoor de vervoerder bijna 

anderhalf jaar beschikbaar heeft voor de implementatie van de concessie. 

 

Het winnende bod kenmerkt zich door: 

• toenemende kwaliteit en het ontzorgen van reizigers, meer 

comfortabele bussen met wifi en airco en met een Q+-app die het 

voor de reizigers veel makkelijker maakt om actief geïnformeerd 

onderweg te zijn in Groningen en Drenthe. 

• betere kennis van wat reizigers doen en willen door data- en 

informatiegestuurd werken. 

• hogere betrouwbaarheid in uitvoering en betere facilitering en 

aansturing van chauffeurs en bussen door data- en 

informatiegestuurd werken. 

• een grote verduurzamingsslag: alle stadsbussen en Q-link bussen 

worden elektrisch in de volgende concessie, streekbussen 
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worden deels elektrisch en gaan voor de rest op HVO rijden, net 

zoals de Qliners. Dit leidt tot een CO2 reductie van 90% per 

2020 en verdere stappen in de jaren erna. 

 

Op 9 april 2018 is de projectorganisatie GR Publiek Vervoer van start gegaan. 

Het OV-bureau werkt samen met Publiek Vervoer welke namens de 

deelnemers het contractbeheer en advisering over doorontwikkeling van 

kleinschalig (doelgroepen) vervoer verzorgt. Publiek Vervoer laat in opdracht 

van het OV-bureau de Hubtaxi, vrijwilligersvervoer en lokale 

vervoersinitiatieven uitvoeren en in opdracht van alle gemeenten het wmo- en 

leerlingenvervoer. Het OV-bureau is voornemens om formeel toe te treden tot 

de GR Publiek Vervoer in 2019.  

 

Per dienstregeling 2018 zijn op Q-link groen (Zuidhorn – Groningen) tien 

volledig elektrische bussen gaan rijden. Dit zijn de eerste zero emissie bussen 

naast de twee waterstofbussen en twee elektrische bussen voor de Airportlink. 

Nationaal en internationaal is er verder veel belangstelling voor de 

verduurzamingsstrategie van het OV-bureau voor Groningen en Drenthe. 

 

Het OV-bureau bezit op twee locaties strategisch vastgoed zodat het gebruik 

hiervan veilig gesteld kan worden voor de toekomst. Dit ongeacht welke 

vervoerder het busvervoer uitvoert. Dat betreft de stalling aan de Peizerweg 

in Groningen en de stalling aan de Tweede Bokslootweg in Emmen. Het OV-

bureau heeft grond gekocht voor een nieuwe stalling in Emmen en heeft het 

contract voor de bouw van deze stalling aanbesteed en gegund aan Buursema 

Bouwbedrijf BV. De energiezuinige stalling wordt in 2019 gebouwd. Op de 

stalling aan de Peizerweg in Groningen zijn in oktober zonnepanelen 

geplaatst. Tevens is de aanbesteding voor een waterstoftankstation gestart 

eind 2018. Dit met de bedoeling dat hier vanaf december 2020 twintig 

waterstofbussen kunnen tanken. 

 

Kaders begroting 2020 

Het algemeen bestuur OV-bureau heeft op 9 april 2019 ingestemd met de 

hieronder opgenomen de algemene beleids- en financiële kaders voor de 

begroting 2020.  Deze kaders zullen worden verwerkt in de ontwerpbegroting 

2020 die het dagelijks bestuur voor 1 mei aanstaande zal toezenden aan de 

provinciale staten van Groningen en Drenthe en uw gemeenteraad.  

 

Het OV-bureau is voornemens om in deze ontwerpbegroting 2020 

ambitielijnen mee te nemen die richting geven aan het te voeren 

meerjarenbeleid van het OV-bureau. Deze zullen in financiële zin vertaald 

worden voor het jaar 2020. In de begrotingen die volgen voor de jaren na 

2020 zijn deze ambities bij te stellen. Vooralsnog wordt de begroting 2020 

geënt op een drietal hoofdambitielijnen, te weten;  

• verbeteren van de ontsluiting van wijken en platteland, onder 

meer door op knooppunten (hubs) de verbinding te leggen met 

kleinschaliger vormen van vervoer zoals de Hubtaxi; 
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• toekomstvaste bereikbaarheid, onder meer door goede en snelle 

verbindingen van en naar de steden met (ruimte voor) een 

systeemsprong; 

• verdere verduurzaming van het OV in brede zin. 

 

Voor een concretere invulling hiervan is op dit moment bewust niet gekozen. 

Wel is duidelijk de ambitie uitgesproken dat in 2020 verdere 

doorontwikkeling mogelijk moet zijn. Er moet dus ruimte zijn om ook al in 

2020 verder invulling aan de ambities voortkomend uit bijvoorbeeld de 

(nieuwe) collegeprogramma’s, OV Visie Gemeente Groningen en 

Netwerkanalyse Regio Groningen Assen te geven. In de ontwerpbegroting 

2020 werkt het OV-bureau deze ambitielijnen voor zover mogelijk op 

hoofdlijnen verder uit en deelt ze toe aan algemene beleidsdoelstellingen.  

 

Algemene beleidsinhoud 

De missie van het OV-bureau Groningen Drenthe is: 

Het realiseren, in stand houden en verbeteren van een toekomstvast, 

fijnmazig en toegankelijk mobiliteitssysteem dat het platteland ontsluit en 

steden en instellingen bereikbaar houdt en dat betaalbaar is en blijft voor de 

reiziger en overheid. 

 

Het OV-bureau heeft, op basis van de eerdere kaderstellingen vanuit de 

moederorganisaties, de volgende doelstellingen voor het openbaar 

(bus)vervoer geformuleerd: 

• Met openbaar (bus)vervoer bijdragen aan het behouden en 

uitbouwen van de bereikbaarheid. 

• Met openbaar (bus)vervoer bijdragen aan de ontsluiting van 

landelijk gebied. 

• Voortdurende aandacht voor maatschappelijke vraagstukken 

met een mobiliteitscomponent. 

• Daar waar groeipotentie is streven naar reizigersgroei in het 

openbaar (bus)vervoer en daarmee samenhangende groei van 

de reizigersinkomsten. 

• Duurzamer, schoner en stiller openbaar vervoer.  

 
Deze doelstellingen zijn vooralsnog voor 2020 vertaald in een vijftal 

indicatoren met streefwaarden (zie onderstaande tabel, met de korte 

toelichting daaronder). Het OV-bureau streeft ernaar om per 2020 per 

indicator te gaan verantwoorden naar een onderverdeling in Qlink/Qliner, 

Basisnet en Aanvullend net. Tevens zal in 2019/2020 onderzocht worden of 

onderstaande indicatoren nog steeds de juiste zijn, of dat er op onderdelen 

nieuwe indicatoren gesteld zullen gaan worden. 

 

 

 

 



 
Bladzijde 7 
  

 
 
 

 

Indicator Realisatie 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Reizigerskilometers  +7,3% t.o.v. 2016 
-0,9% t.o.v. 2017* 

+3,0% t.o.v. 2017 +4,0% t.o.v. 2018** 

Klanttevredenheid 7,6 (HOV 7,8) 7,5 (HOV 7,8) 7,5*** 

Gebiedsdekkendheid 100% 
(7-24) 

100% 
(7-24) 

100% 
(7-24) 

CO2-uitstoot gr/rkm 8,1% daling t.o.v. 2016 
0,8% stijging t.o.v. 2017 

(113 g/rkm) 

8,0% daling t.o.v. 2017 
(103 g/rkm) 

90% daling t.o.v. 2018 
(11,5 g/rkm) 

Kostendekkendheid 49,3% 52% 50% 

* niet gecorrigeerd voor stakingsdagen, met correctie voor stakingsdagen +1,0%  
** 4% t.o.v. de corrigeerde reizigerskilometers in 2018, als ware er geen stakingsdagen zijn geweest 
*** separaat cijfer voor HOV vervalt omdat er geen losse HOV-concessie meer is vanaf 15 december 2019. Het OV-
bureau streeft naar een nieuwe onderverdeling: Hoogwaardig openbaar vervoer (Qliner en Q-link), basisnet en 
aanvullend net. 

 

Onder reizigersgroei wordt in dit verband de procentuele groei van de 

aantallen reizigerskilometers verstaan. Als referentiepunt voor de begroting 

2020 is het jaar 2018 genomen; de indicator in de begroting meet de groei ten 

opzichte van het laatst verantwoorde jaar met de jaarrekening. Voor de 

langere termijn (2030) zal in de komende jaren nagegaan moeten worden of 

een doorgaande groei-ambitie reëel is. Dit hangt af van ontwikkelingen 

binnen het busvervoer (aanbod, kwaliteit, prijs, etc.) maar ook van 

ontwikkelingen buiten het busvervoer (doorstroming op de weg, plaats bus in 

verkeersnetwerk, ontwikkeling alternatieve vormen van vervoer en 

zelfrijdend vervoer, nieuwe spoorverbindingen, ruimtelijke ordening etc.). 

Onder andere in de gemeentelijke OV Visie Groningen wordt hier naar 

gekeken. 

 

Bij de klanttevredenheid gaat het om de rapportcijfers, zoals die blijken uit 

het jaarlijkse landelijke klanttevredenheidsonderzoek. Reizigersgroei en 

klanttevredenheid zijn het resultaat van een complex samenspel van 

vervoerders, reizigers, bestuurlijke partners en OV-bureau. Milieuaspecten en 

financiële middelen zijn daarbij randvoorwaardelijk. Wij handhaven de 

streefwaarden voor de klanttevredenheid op een gemiddeld rapportcijfer 7,5 

voor al het openbaar busvervoer samen.  

 

Een gebiedsdekkend collectief vervoeraanbod is in Groningen en Drenthe 

aanwezig, dat zal in 2020 ook het geval zijn. Vanaf 2017 levert het geheel 

van OV en Publiek Vervoer samen een gebiedsdekkend geheel van collectief 

vervoer tussen 7:00 uur en 24:00 uur op. 

 

Voor wat betreft de CO2-uitstoot per kilometer heeft het OV-bureau als 

meerjarendoelstelling meegekregen binnen de huidige GD-concessie een 

jaarlijkse afname van 2% te realiseren. Met de gunning van de nieuwe 

concessie is in één keer een zeer grote stap gemaakt. Voor de langere termijn 

(2030 en verder) is de opgave (vastgelegd in landelijke afspraken) om de 

CO2-uitstoot terug te brengen naar nul door na 2025 alleen maar nieuwe 
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bussen te laten instromen die zero-emissie zijn. Echter, bij aanvang van de 

nieuwe concessie zal door de instroom van de nieuwe (zero-emissie) bussen 

de CO2-uitstoot in 2020 direct met 90% worden gereduceerd (naar 11,5 

g/rkm). Hiermee wordt door het OV-bureau Groningen-Drenthe de landelijke 

doelstelling 5 jaar eerder dan afgesproken nagenoeg al gehaald.   

 

De kostendekkendheid van het OV (bus) was in 2018 49,3%. Dat wil zeggen 

dat 49,3% van de uitgaven aan OV in 2018 werd gefinancierd uit 

reizigersinkomsten. In de begroting 2019 is voor 2019 als doel gekozen voor 

een kostendekkingsgraad van 52%. Ook voor 2020 streven we naar een zo 

gunstig mogelijke dekkingsgraad. In de begroting van 2019 was voor 2020 

als doorkijk een kostendekkingsgraad van 52% opgenomen. Het OV-bureau 

vindt een kostendekkingsgraad van 50% reëler voor 2020. Veruit de 

belangrijkste reden hiervoor is dat de bijdrage voor de Studenten OV-

Jaarkaart met 2,3 miljoen daalt ten gevolge van nieuwe verdeelsleutels en 

gewijzigd boeteregime. Verder zal er met ingang van de nieuwe concessie 

door de vervoerder/Qbuzz ‘cashless’ gereden worden. Dit in navolging van de 

landelijke vervoerdersafspraak i.v.m. veiligheid. De contante verkoop 

verdwijnt daarmee van de bus en de verwachting is dat veel reizigers die nu 

nog met contact geld betalen overstappen op de OV-chipkaart (conform ons 

beleid). Betaling via OV-chipkaart kent een gunstiger tarief voor de reiziger. 

Dit is positief voor de reiziger, echter drukt het de kostendekkingsgraad van 

het OV-bureau. Voor de langere termijn (2020 - 2030) streeft het OV-bureau 

ernaar om de kostendekkendheid te verhogen, onder meer door meer gebruik 

van de bus en daarmee hogere reizigersopbrengsten. 

 

Algemeen financieel kader  

Financieel samengevat ziet de begroting voor 2020 er als volgt uit (zie 

onderstaande tabel). De begroting is opgesteld conform de principes van 

conservatief begroten. Voor het begrotingsjaar 2020 wordt de indexering van 

de lasten van de concessies (LBI) op 3,5% gesteld.  

 
Bedragen x €  
Programma   Primaire begroting  

 Baten   Lasten   Saldo  

Collectief personenvervoer       

Ontwikkeling 

                             

-  

              

1.510.000  

             -

1.510.000  

Marktbewerking 

                             

-  

                 

250.000  

                -

250.000  

Communicatie 

                             

-  

                 

700.000  

                -

700.000  

Beheer             58.304.000  

          

115.598.000  

           -

57.294.000  

Bedrijfsvoering                  812.000  

              

1.675.000  

                -

863.000  

Financiering             62.027.000  

                             

-  

            

62.027.000  

 Subtotaal programma's      121.143.000      119.733.000          1.410.000  
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Overhead                  144.000  

              

1.385.000  

             -

1.241.000  

Onvoorzien 

                             

-  

                             

-  

                             

-  

VPB 

                             

-  

                             

-  

                             

-  

 Resultaat voor mutatie reserves      121.287.000      121.118.000             169.000  

Onttrekking aan reserves 
              3.498.000  

                             

-  

              

3.498.000  

Toevoeging aan reserves 

                             

-  

              

2.500.000  

             -

2.500.000  

Verwacht resultaat     124.785.000      123.618.000          1.167.000  

 

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt na vaststelling van de 

jaarrekening 2018 en de bestemming van het resultaat een saldo van € 13,57 

miljoen. Hiermee is de weerstandscapaciteit ruim hoger dan de ondergrens 

van € 4,75 miljoen. Het verwachte verloop van het weerstandsvermogen over 

de jaren 2019 tot en met 2023 is, na bestemming van het resultaat:  

 
Bedragen in € 

Jaar Weerstandsvermogen 

2019                         10.030.000  

2020                           8.696.000  

2021                           8.315.000  

2022                           7.356.000  

2023                           6.598.000  

 

Het perspectief voor de jaren 2020 tot en met 2023 laat een dalende 

weerstandscapaciteit zien door de verwachte negatieve exploitatiesaldi. Op 

basis van de prognoseberekening blijft de weerstandscapaciteit voor 2023 wel 

boven de ondergrens van € 4,75 miljoen. Ten aanzien van de daling moet 

worden aangetekend dat het beeld sterk wordt beïnvloed doordat de bijdrage-

index van de partners (conform gemaakte afspraken) momenteel onder de 1% 

is en daarmee substantieel lager ligt dan de huidige LBI-index (kostenindex) 

van de 3% voor 2019 (en stelpost van 3,5% voor de jaren erna). Aangezien de 

bijdrage-index van de partners aan het OV-bureau is gebaseerd op een 

gemiddelde index van de afgelopen 5 jaar (en deze index was de afgelopen 

jaren zeer laag) duurt het even voordat de partnerbijdrage-index is 

‘bijgetrokken’ naar het niveau van de kostenindex die gebruikt wordt voor het 

berekenen van de toekomstige lasten.  

 

Vervolg 

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de 

Ontwerpbegroting acht weken voor vaststelling worden aangeboden aan uw 

Raad en Provinciale Staten van Groningen en Drenthe. Gekozen is om nu in 

plaats van de Ontwerpbegroting 2020 een kaderbrief met de algemene 

financiële en beleidshoofdlijnen, gelijktijdig met de Jaarstukken 2018 naar u 
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te sturen. In mei zult u de ontwerpbegroting toegezonden krijgen waarop u 

een zienswijze kunt te vormen. 

 

Vervolgens is het voornemen om de Ontwerpbegroting voor 31 juli 

aanstaande door het algemeen bestuur van het OV-bureau te laten vaststellen. 

Wij verzoeken u uw eventuele zienswijze mondeling of schriftelijk in te 

brengen voor de vergadering van het AB van het OV-bureau op 4 juli 2019. 

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


