
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Griffie

Datum: mei 2022

Betreft 
O Collegebrief

O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Conceptbegroting 2023, kaderbrief 2023 en jaarstukken 2021 GR Publiek Vervoer (wensen en 

bedenkingen) (collegebrief 29 april 2022)

Conceptbegroting-2023-kaderbrief-2023-en-jaarstukken-2021-GR-Publiek-Vervoer-wensen-en-

bedenkingen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Robert Bleeker (beleidsadviseur), robert.bleeker@groningen.nl,  050 367 7049

Hessel Luxen (bestuursadviseur), hessel.luxen@groningen.nl , 050 367 4261

Korte samenvatting:
Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een bedrijfsvoeringsorganisatie die valt onder de wet 

gemeenschappelijke regelingen. De raad kan een zienswijze indienen met betrekking tot de 

conceptbegroting. Mede omdat Publiek Vervoer sec een bedrijfsvoeringsorganisatie is, is de 

begroting summier en zowel inhoudelijk als financieel op hoofdlijnen ingevuld. In 2022 loopt het 

Europese programma Interreg North Sea Region “Stronger Combined” af. Publiek Vervoer 

participeert in dit programma. Er zal daarom inzet zijn op deelnemen aan andere EU- programma’s. 

Deelname is er dan op gericht om additionele financiering te verwerven voor extra doorontwikkeling. 

De conceptbegroting van Publiek Vervoer over 2023 is gelijk aan de geïndexeerde begroting van 2022 

en bedraagt €888.373,--. Het OV-bureau levert een bijdrage van 15% over de gehele begroting van 

€888.373,--. Voor 2023 is dit een bedrag van € 133.256,--. De bijdrage per deelnemende gemeente is 

gebaseerd op de verdeelsleutel gemeentefonds 2015 voor de Wmo. De bijdrage van de gemeente 

Groningen voor 2023, te weten 13,21%, is gelijk aan de geïndexeerde bijdrage van 2022 en wordt 

geraamd op €117.354,--

Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 

kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 

aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Begroting bevat geen politiek gevoelige bijzonderheden en college stelt geen zienswijze voor.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Publiek-vervoer 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Conceptbegroting-2023-kaderbrief-2023-en-jaarstukken-2021-GR-Publiek-Vervoer-wensen-en-bedenkingen
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Conceptbegroting-2023-kaderbrief-2023-en-jaarstukken-2021-GR-Publiek-Vervoer-wensen-en-bedenkingen
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Welzijn-gezondheid-en-zorg/Publiek-vervoer
mailto:hessel.luxen@groningen.nl
mailto:robert.bleeker@groningen.nl


Nadere informatie
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