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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-659642035 (DOS-2007-
0002410)

Onderwerp

Opheffing Stichting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Midden-Holland (Groene Hart Hopper)

Advies

1 . Goed te keuren het besluit van het bestuur van de Stichting Collectief Vraagafhankelijk

Vervoer (CVV)Midden-Holland tot ontbinding van de Stichting CVV Midden-Holland per 1

januari 2019.

2. Vast te stellen de brief aan de Stichting Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Midden-Holland met daarin de goedkeuring voor het ontbinden van de Stichting CVV 

Midden-Holland per 1 januari 2019.

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de ontbinding van de Stichting

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Midden-Holland.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ontbinding van de Stichting Collectief

Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Midden-Holland.

Besluit GS
vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief aan Provinciale Staten over de ontbinding van de Stichting CVV Midden-Holland

- GS-brief aan Stichting CVV Midden-Holland ‘Goedkeuring besluit opheffing Stichting Collectief

Vraagafhankelijk Vervoer Midden-Holland’

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 september 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

De Stichting CVV Midden-Holland, waarin de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,

Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas uit de regio Midden-Holland en de provincie Zuid-

Holland gezamenlijk participeren, bestaat sinds 2005. Het bestuur van de stichting wordt gevormd

door vier wethouders uit de deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger van de

provincie. De stichting 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". 

Ontwikkelingen op het domein van vervoer, de wens van de provincie om meer op afstand te

staan en de kwetsbaarheid van de stichting CVV is aanleiding voor het bestuur geweest om

onderzoek door een extern deskundige te laten doen naar de toekomst van de stichting CVV

Midden-Holland.  Naar aanleiding van dit onderzoek is voorgesteld de taken van de stichting over

te dragen aan de Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS) van de gemeente Gouda en

de stichting zelf te ontmantelen. Eind 2017 is deze voorgestelde ontwikkelingsrichting

goedgekeurd door het stichtingsbestuur. Met dit voorstel wordt gevraagd goedkeuring te verlenen

aan het bestuursbesluit tot ontbinding van de stichting met ingang van 1 januari 2019. 

De vijf gemeenten in Midden-Holland hebben deze goedkeuring al verleend .

  

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Programma 2 - Bereikbaar en Verbonden 

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s, doordat de subsidiebijdrage niet 

                                                       zal wijzigen als gevolg van dit besluit. 

 

Juridisch kader

Ingevolge artikel 14 van de statuten van de stichting CVV Midden-Holland is het bestuursbesluit

tot ontbinding van de stichting onderworpen aan de goedkeuring van de provincie Zuid-Holland en

de gemeenten uit de regio Midden-Holland.

 

De stichting is verantwoordelijk voor de overdracht van haar taken en voor het opstellen en

afhandelen van de jaarrekening 2017. Voor de overgang van de taken, werkzaamheden en

personeel is een implementatieplan opgesteld.

 

2 Proces

 

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

2019 op te bestaan. De werkzaamheden voor wat betreft inkoop, contractmanagement en

contractbeheer worden bij de RDS ondergebracht, waarmee het collectief vraagafhankelijk

vervoer in de regio Midden-Holland geborgd is. Na publicatie van het voornemen tot opheffing

(medio 2018) verandert de stichting in een stichting-in-liquidatie. De stichting zal op 31 december

2018 een eindbalans opleveren, nadat zij formeel alle schulden en vorderingen heeft vereffend.
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3 Communicatiestrategie

 Er vindt geen afzonderlijke communicatie plaats door de provincie.

 


