Amendement
Onderwerp amendement:

Concessie OV Gooi &Vechtstreek

Vergaderdatum:

21 juni 2017

Agendapunt (nr en naam):

3.2b

Perspectiefnota (Verkeer)

Status:
verworpen
Onderstaand raadslid stelt het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 323590 (Perspectiefnota 2018)
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst

1

(Geen)

1

Nieuwe tekst
Toevoegen pagina 12, als tweede alinea na ‘incidentele
dekking Omgevingswet’:
Voorbereiding nieuwe OV concessie Gooi&Vechtstreek
In 2019 wordt de nieuwe OV concessie voor de Gooi&Vechtstreek
aanbesteed. Onze regio én onze gemeente kent een aantal
knelpunten op het gebied van de bereikbaarheid met het
openbaar vervoer. Zo valt te denken aan de problematiek rond
de bereikbaarheid van kleine kernen.
Om er voor te zorgen dat wij eind 2018 een goed onderbouwd
advies aan de Provincie kunnen uitbrengen dat ingaat op de
specifieke aandachtspunten in Gooise Meren, starten wij een
inventarisatie van de wensen en verwachtingen van onze
inwoners ten aanzien van het openbaar vervoer. Daarbij
brengen wij ook de knelpunten in Gooise Meren én de mogelijke
oplossingen in kaart.
Openbaar vervoer reikt verder dan de gemeentegrenzen, daarom
zullen wij ook in regioverband bij onze buurgemeenten
aandringen op een vergelijkbaar onderzoek zodat wij de
Provincie een volledig beeld van de wensen en behoeften van
onze regio kunnen meegeven bij het opstellen van de
aanbestedingsvoorwaarden.
In het vierde kwartaal van 2017 zullen wij uw raad een voorstel
voorleggen voor de opzet van dit onderzoek.

Toelichting
Overwegende
1.
2.

dat in 2019 de Provincie een nieuwe concessie moet afgeven voor het OV in de Gooi&Vechtstreek;
dat het wenselijk is om in het licht van de nieuwe concessie vroegtijdig input te geven aan de Provincie met betrekking
tot de knelpunten en oplossingen voor het OV in onze gemeente en regio;
3. dat een dergelijke bijdrage een gedegen voorbereiding vraagt waar onze inwoners nadrukkelijk bij betrokken dienen te
worden;
4. dat het raadzaam is hier voldoende tijd voor uit te trekken om alle betrokkenen in staat te stellen hun bijdrage te leveren;
5. dat de Provincie medio 2018 begint met de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding;
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
PvdA Gooise Meren – Lars Voskuil / HvBNM, Marieke Munneke Smeets

