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Hierbij stellen wij u in kennis van het besluit van het bestuur van de Stichting Collectief

Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Midden-Holland om de Stichting CVV Midden-Holland te

ontbinden per 1 januari 2019. Gedeputeerde Staten en de colleges van de deelnemende

gemeenten in de regio Midden-Holland hebben de statutair vereiste goedkeuring aan dit besluit

verleend. De Stichting CVV Midden-Holland, waarin de gemeenten uit de regio Midden-Holland

en de provincie Zuid-Holland gezamenlijk participeren, is in 2005 opgericht en heeft ten doel “de

dagelijkse uitvoering van het Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV)-systeem in de regio

Midden-Holland (Groene Hart Hopper), zulks met inachtneming van de ter zake met de

vervoerder afgesloten overeenkomst”. 

 

De omgeving is echter in beweging. De regiogemeenten hebben besloten het CVV met de

overige vormen van doelgroepenvervoer te willen integreren. Daarnaast wordt er gekeken naar

verdere integratie met het Openbaar Vervoer. Door de stichting te ontbinden wordt integratie van

het doelgroepenvervoer vereenvoudigd. 

 

Met het besluit de Stichting CVV Midden-Holland te ontbinden houdt deze op 1 januari 2019 op te

bestaan. De werkzaamheden voor wat betreft inkoop, contractmanagement en contractbeheer

van het CVV worden bij de Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS) van de gemeente

Gouda ondergebracht, waarmee het collectief vraagafhankelijk vervoer in de regio Midden-

Holland geborgd is. Voor de overgang van de taken, werkzaamheden en personeel is een

implementatieplan opgesteld. De stichting is nog verantwoordelijk voor het opstellen en

afhandelen van de jaarrekening 2017. De stichting zal op 31 december 2018 een eindbalans

opleveren, nadat zij formeel alle schulden en vorderingen heeft vereffend. 

http://www.zuid-holland.nl
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Voor wat betreft het vervoer van OV-reizigers met de Groene Hart Hopper kunnen wij u

mededelen dat de subsidierelatie tussen de regio en de provincie in stand blijft.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

 

 


