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Aanvullende overeenkomst Regiotaxi Limburg
mét Veolia Transport Nederland B.V.
ADVIES
Instemmen met het voorstel van het bestuurlijk overleg Regiotaxi Noord- en Midden
Limburg om de indexering in de huidige overeenkomst Regiotaxi Limburg met Veolia
Transport Nederland BV per 1 januari 2012 aan te passen naar een vaste index van
3, 5% ( b ijlage 1) .
2. Kennis te nemen van het Actieplan Social keturn Limbùrg 2013-2016 van Veolia
T Limburg BV (bijlage 2) ;
ransport
3. Instemmen met het aangaan van de Aanvullende overeenkomst Regiotaxi Limburg
tussen de gemeenten Beesel, Bergen, Geinep, Horst aân de Maas, Leudal, Maasgouw,
Nederweeo, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert enerzijds en
Veolia Trarisport Nederland BV ahdqrzijds (bijlage 3);
4. Kennisnemen van de Aanvullende overeenkomst uitvoering ûegiotaki Limburg, tussen
Personen en Zorgve|oer Nederland BV en de diverse onderaani emers als uitvloeisel
/'
van de èvereenkomst onder 1 (bijlage 4))
5. Dhr. R. Testrootç, wethouder van de gemeente Venlo en tevens voorzitter van het
bestuurlijk ovérleg van Regiotaki Noord en Midden Limburg te machtigen (ex. art. 171
Gemeentewet, bevoegdheid burgemeester) om namens het college van de gemeente
Weert de Aanvullende overeenkomyt Regiotaxi Limburg te ondeoekenen.
|OELICHTING
Unvulinstructie
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Aln e meen :
Aanleiding
De uitvoering van de overeenkomst Regiotaxi Limburg tussen de gemeenten Beesel,
Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nedèrweeo, Peel en Maas,
Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert enerzijds en Vèolia Transport Nederland BV
(hierna Veolia) anderzijds is onder druk komen te staan. De in deze overeenkomst
vastgelegde BDU indexering blijki |een recht te doen aan de kostenontwikkelingen in de
NEA indexçring. Hierdoor wbrden Personenvqrvèersbranèhe en wijkt significant af van de
en Zorgve|oer Nederland BV, de rechtsgeldige onderneming van Veolia die de uitvoering
van Regiotaxi Limburg verzorgt (hierna : PZN), en diverse ènderaannemers onvoldoende
gecompenseerd en kunnen zij het vervoer niet meer kostendekkend uitvoeren. Daardoor
komt de cöntinu'l'teit van Regiotaxi Limburg en daarmee het vervoer van een kwetsbare
doelgrpep (çolléctief vraagafhankelijk vervoer, CVV) in gevaar.
Nadere afépraken omtrent de te hanteren indexering zijn noodzakelijk om èontinuering
vàn de overeengekomen uitvoering van Regiotaxi Limburg en daarmee het vervoer van
een kwetsbare doelgroep (collectief vraagafhankelijk vervoer, CVV) tot eind 2016 te
kunnen waarborgen. Het onderhavige voorstel van het bestuurlijk overleg van Regiotaxi
Noord en Midàen Limburg (bijlage 1) en de in dat kader thans voorliggende Aanvullendë
overeenkomsten Regiotaxi Limburg (bijlagen 3 en 4) vloeien voort uit het bestuurlijk
overleg en de gesprekken met Veolia in dit kader.
In het kader van het overleg cq. de onderhandelingen omtrent aanpassing van de
indexering is van de gelegenheid gebruik gemaakt om extra afspraken te maken omtrent
de realisatie van social return. Een en ander is uitgewerkt/meegenomen in het Actieplan
Social Return Limburg 2013-2016 van Veolia Limburg BV (bijlage 2). Voor de gemeenten
in Noord en Midden Limburg wordt daarbij een instroom van ca 18 werkloze inwoners
geraamd in de betre|ende jaren. Het actieplan is uitgezet binnen Werk.Kom om de
gemaakte afspraken te kunnen realiseren.
Ten aanzien van de indexering zijn diverse varianten en de financiële gevolgen daarvan
besproken. In het bestuurlijk overleg is uiteindelijk gekozen voor de yariant waarbij de
gemiddelde NEA index gehanteerd wordt in plaats van de BDU index met ingang van 2012
tot en met 2016. De nieuw te hanteren vaste index bedraagt met ingang van 1 januari
2012 tot en met 2016 3,5% per jaar. Voor de individuele financiële gevolgen van dit
besluit per gemeente wordt verwezen naar bijlage 5.
Arnumenten :
Borgen continu'fteit vèfvoer Regiotaxi Limburg tot en met 2016 en realisatie social return.
Kanttekeninqen:
@ Geen
JURIPISCHE GEVOL9EN
(p.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
rlnvùlinstructiel
Er wordt een aanvullende overeenkomst afgesloten.
FINANCIëLE
EN PERSONELE GEVOLGEN
rlnvulinstructiel
Het budget voor de regiotaxi bedraagt in het jaar 2013: C 330.000,-. De verwacite extra
uitgaven voor het jaar 2012 en 2013 van in totaal C 7.674,- worden ten Iaste vaà dit
budget gebracht.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
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Voor wie is dit advies van belann? :
4* N iet van toepassing
Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te uebruiken :
4* Niet van toepassing
Geadviseerd wordt de volnende narticinatie-instrumenten te cebruiken :
4. N iet van toepassing
OVERLEG GEVOEkD MET
Invulinstructie
Intern:
M. Rosbergen, juridisch adviseur
M. Aerdts, financieel consulent sector Inwoners
Extern :
Overleg projectgroep Regiotaxi NML
Bestuurlijk overleg Regiotaxi NML
BIJLAGEN
Onenbaar:
1. Voorstel van het bestuurlij,k overleg Regiotaxi Noord - en Midden Limburg
2. Actieplan Social Return Limburg 2013-2016 van Veolia Transport Limburg BV
3. Aanvullende overeenkomst Regiotaxi Limburg tussen de gemeenten Beesel, Bergen/
Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen,
Roermond, Venlo, Venray en Weert enerzijds en Veolia Transport Nederland BV
anderzijds
4. Aanvullende overeenkomst uitvoering Regiotaxi Limburg, tussen Personen en
Zorgvervoer Nederland BV en de diverse onderaannemers
5. Overzicht financiële gevolgen index 2013
Niet-ooenb|ar'.
Niet van toepassing
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