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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Instemmen met :
- het On|erp-liquidatieplan Bestupr Regio Utrecht ter opheffing van de gemeenschappelijke
regeling per 1 januari 2016, onder de voorwaarde dat een oplossing wordt gevonden voor de
regiotaxi voordat het BRU wordt opgeheven;
- het a|aardigen van wethouder de Groene in het AB vanaf 2016.
Samenvaûing
Alle negen gemeenteraden hebben zich voorgenomen te kiezen voor het scenario van opheffing van
de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2016. Vanaf 1 januari 2016 is BRU in Iiquidatie,
waarmee wordt bedoeld dat een organisatie bezig is om zichzelf op te heffen. Hiervoor moet een
Iiquidatieplan worden vastgesteld. Het on|erp-liquidatieplan beschrijft hoe de resterende
verplichtingen van BRU na 1 januari 2016 worden afgewikkeld. Het verzoek vanuit DB BRU is om
voor 16 november 2015 te reageren op het On|erp-liquidatieplan Bestuur Regio Utrecht. Op 25
november 2015 zal het algemeen bestuur met inachtneming van de ingediende zienswijzen het
Iiquidatieplan vaststellen en het besluit tot Iiquidatie nemen.
Bijlagen
On|erp-liquidatieplan Bestuur Regio Utrecht - 15 juli',
Aanbiedingsbrief on|erp-liquidatieplan.
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Aanleiding
Op 16 maart 2015 zijn de raden v|n de deelnemende gemeenten per brief gevraagd om hun
standpunt ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling BRU. Alle negen gemeenteraden hebben
zich voorgenomen te kiezen voor het scenario van opheffing. Het algemeen bestuur heeft dit
bekrachtigd in haar vergadering van 8 juli 2015. Het voornemen is om de gemeenschappelijke
regeling op te heffen per 1 januari 2016.
Na de ophe|ingsdatum is het werk nog niet klaar. Vanaf 1 januari 2016 is BRU in Iiquidatie.
Liquidatie' is een bedrijfseconomische term, waarmee wordt bedoeld dat een organisatie bezig is om
zichzelf op te heffen. BRU heeft vanaf 1 januari 2016 geen beleidstaken meer, maar er moeten nog
wel verplichtingen worden afgerond door een Iiquidatie-organisatie. Hiervoor moet het dagelijks
bestuur een Iiquidatieplan opstellen, wat door de raden van de deelnemende gemeenten moet
worden goedgekeurd.
Het On|erp-liquidatieplan BRU
Bijgaand treft u het on|erp-liquidatieplan BRU (zie bijlage). Het on|erp-liquidatieplan beschrijft hoe
de resterende verplichtingen van BRU na 1 januari 2016 worden afgewikkeld. In het ontwerp-
liquidatieplan is beschreven welke taken de Iiquidatie-organisatie moet uitvoeren. De ve|achting is
dat deze taken uiterlijk 1 januari 2018 zijn afgerond. In het on|erp-liquidatieplan is een begroting
opgenomen voor de gehele verwachte Iiquidatieperiode, dus de jaren 2016 en 2017. Deze
Iiquidatiebegroting vervangt de reguliere programmabegroting. Na afronding van de Iiquidatie zal het
resterende saldo worden verdeeld onder de deelnemende gemeenten. In het ontwerp-liquidatieplan
wordt voorgesteld om 50% van het resterende saldo al op 1 januari 2016 uit te keren aan de
deelnemende gemeenten, volgens een verdeelsleùtel naar rato van het aantal inwoners. Voorgesteld
wordt ook om in de Iiquidatieperiode te werken met een compactere samenstelling van zowel het
algemeen als het dagelijks bestuur.
Beheren en/of overdragen contract Regiotaxi
In het bijgevoegde On|erp-liquidatieplan staat vermeld, dat niet alle contracten voor de Regiotaxi
zijn overgegaan naar de provincie doordat één uitvoerder (Transvision) de contractovername naar de
provincie niet heeft geaccepteerd. BRU is daarom nog contractpadij. Het is op het moment van
schrijven nog onduidelijk hoe zich dit on|ikkelt, daarom wordt in het raadsbesluit de voorwaarde
gesteld dat een oplossing wordt gevonden voor de regiotaxi voordat het BRU wordt opgeheven.
Financiële paragraaf
Het on|erp-liquidatieplan bevat de on|erp-begroting voor 2016 en 2017. Deze vervangt de
reguliere programmabegroting. De verschillende saldi die in het Iiquidatieplan zijn genoemd, kunnen
nog wijzigen omdat er in 2015 nog mutaties zullen plaatsvinden. Pas na vaststelling van de
jaarrekening 2015 kunnen deze volledig verwerkt worden.
De subsidieaanvraag voor de 2* Vechtbrug wordt niet afgehandeld door de organisatie BRU i.I. Deze
subsidie is verkeersgerelateerd en derhalve overgeheveld naar de provincie. Wel ligt er nog een
oude aanvraag Vechtoever/voetpad buitenplaats.
Na afhandeling van alle verplichtingen resteert naar ve|achting 7,4 mln. De Iiquidatiekosten worden
geschat op 2,8 mln resteert 4,6 mln. De helft wordt voorlopig aangehouden voor onvoorzien
organisatie BRU i.I. dus 2,3 mln. direct uitkeren naar rato. De andere helft wordt uitgekeerd na
Iiquidatieperiode op 1 januari 2018. Op 1 januari 2016 wordt een saldo van |216.200 uitgekeerd aan
Stichtse Vecht.
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Juridische paragraaf
De gemeenschappelijke regeling vereist dat elke gemeenteraad een definitief besluit neemt tot
opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Aan de raden wordt in de brief (zie bijlage) gevraagd
om voor 25 november 2015 dit besluit te nemen, waarbij zij ook de ophe|ingsdatum van 1 januari
2016 vermelden.
Communicatieparagraaf
Als het Iiquidatieplan is vastgesteld en opheffing onherroepelijk is, vindt vanuit het BRU externe
communicatie plaats. Op de gemeentelijke website de nevenfuncties aanpassen. In de voorjaarnota
2015 en begroting 2016 is het BRU niet meer opgenomen als Verbonden partij.
Overige aspeden
Het AB blijft in Iiquidatieperiode tot 1 januari 2018 gehandhaafd, weliswaar uitgedund uit elke
gemeente één vedegenwoordiger. De zittende AB Ieden stellen de raad voor wethouder de Groene
af te vaardigen.
1 september 2015
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
Gemeentesecretaris
Burgemeester
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 2015.,
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 6 oktober 2015,
Besluit
Instemmen met :
- het On|erp-liquidatieplan Bestuur Regio Utrecht ter opheffing van de gemeenschappelijke
regeling per 1 januari 2016, onder de voorwaarde dat een oplossing wordt gevonden voor de
regiotaxi voordat het BRU wordt opgeheven;
- het a&aardigen van wethouder de Groene in het AB vanaf 2016.
3 november 2015
Griffier
l voorzitter
e
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