
 

2018-04768  *2018-04768* 

Bestuur van de Vervoerscentrale Stedendriehoek / 
PlusOV 
De heer J. Akerboom 
Postbus 44 
7240 AA  LOCHEM 

Uw kenmerk : uw brief van 20 april 2018 
Ons kenmerk : nr. 2018-04768 
Behandeld door : Pauline Mensink-van Houten 
Telefoonnummer : 14 0578 
Onderwerp : zienswijze conceptbegroting 2019-2022 en begrotingswijziging 2018 
 

Epe, 
Geacht bestuur, 
 
Op 20 april 2018 ontving het college en de gemeenteraad van Epe uw conceptbegroting 2019-2022 
Vervoerscentrale Stedendriehoek / PlusOV. In deze concept begroting zat ook een begrotingswijziging 
voor 2018. In de begeleidende brief geeft u de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen op deze stukken. Daarnaast stuurde u ons ter kennisname uw concept jaarrekening 2017 en 
de Kadernotitie begroting 2019-2022.  
 
Besluitvorming 
Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad uw conceptbegroting 2019-2022 Vervoerscentrale 
Stedendriehoek / PlusOV en de begrotingswijziging voor 2018 besproken. De gemeenteraad heeft 
besloten u voor de conceptbegroting 2019-2022 van de Vervoerscentrale Stedendriehoek / PlusOV de 
volgende zienswijze mee te geven.  
 
“Wij constateren onevenredig grote verschillen tussen de bedragen op de begroting van PlusOV en de 
primaire begroting van de gemeente Epe. De vereveningsmethodiek lijkt hiervan de oorzaak te zijn. 
Het is ons bekend dat hier onderzoek naar gedaan wordt. Wij benadrukken het belang hiervan en 
willen graag zo snel mogelijk van de uitkomsten op de hoogte gebracht worden, zodat passende 
maatregelen genomen kunnen worden voor de verevening van kosten in 2018 en verder.” 
 
De gemeenteraad dient geen zienswijze in op de begrotingswijziging 2018. Onze begroting wordt 
hiervoor bijgesteld.  
 
Opmerking bij de concept jaarrekening 2017 
Ondanks dat u uw concept jaarrekening 2017 alleen ter kennisname aangeboden heeft, doen we toch 
een dringend beroep op u om de data, die grondslag zijn geweest voor de opgenomen bedragen in de 
jaarrekening 2017, bij ons aan te leveren. Hiermee willen we beter inzicht krijgen in de opbouw van de 
extra vervoerskosten voor Epe, met name voor het leerlingenvervoer. Hierin zien wij een forse 
overschrijding.  
 
Tot slot 
Wij zien de definitieve begroting graag tegemoet! 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders, 
de burgemeester,  de secretaris 
 
 
 
Ir. H. van der Hoeve MPA mw. C. Kats 


