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Toelichting besluit 
   
   

Advies Instemmen met de bij de aandeelhoudersvergadering van 
Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V. voorgestelde besluiten, te 
weten: 
 
1. Instemmen met de jaarrekening 2021 van Vervoer Gooi en 
Vechtstreek B.V. 
2. Kennisnemen van het jaarverslag 2021 van Vervoer Gooi en 
Vechtstreek B.V. 
3. Kennisnemen van de werkbegroting 2022 van Vervoer Gooi en 
Vechtstreek B.V. 
  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Op 14 april a.s. vindt de aandeelhoudersvergadering plaats van 
Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V.. Op de agenda staan de 



volgende voorstellen ter vaststelling of kennisname:   
1. Vaststellen van de jaarrekening 2021 
2. Kennisnemen van het jaarverslag 
3. Kennisnemen van de werkbegroting 2022  
  

   
   

Kaders n.v.t 

   
   

Doel/beoogd effect Besluitvorming over in te brengen standpunt bij de 
aandeelhoudersvergadering 

   
   

Argumenten 1. Vaststellen van de jaarrekening 2021  
Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat Vervoer Gooi en Vechtstreek 
B.V. 2021 afsluit met een negatief resultaat. Vanaf de start heeft 
Corona negatieve invloed gehad op het aantal WMO-ritten. Het 
omzetverlies in 2021 is gemiddeld 42% geweest. 70% van de 
niet gereden ritten is gecompenseerd door gemeenten. 
Daarnaast heeft in de Wmo de reizigersbeperking in het voertuig 
vanwege Corona minder schaalvoordeel opgeleverd, combineren 
van ritten was niet of ten dele mogelijk. De structurele kosten zijn 
door Corona slechts licht gedaald. 
 
2. Kennisnemen van het jaarverslag 2021  
Het jaarverslag is een heldere weergave van de activiteiten van 
Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V. in het coronajaar 2021. Het in 
2020 door de gemeenteraden vastgestelde bedrijfsplan Vervoer 
Gooi en Vechtstreek BV kent vier pijlers. Per pijler wordt in het 
jaarverslag ingegaan op de ontwikkeling en stand van zaken:   
 
1. Betrouwbare en toegankelijke dienstverlening  
Wmo-vervoer 
Op 1 januari 2021 is gestart met de uitvoering van het Wmo-
vervoer in zeven van de acht regiogemeenten. Vanaf 1 juli 
maken ook de inwoners van Laren gebruik van het Wmo-vervoer 
van Vervoer Gooi en Vechtstreek. 
 
Leerlingenvervoer 
De uitvoering van het leerlingenvervoer is op 1 augustus gestart, 
bij de aanvang van het schooljaar 2021-2022. De gemeente 
Weesp heeft er, mede in het licht van de naderende fusie met de 
gemeente Amsterdam voor gekozen om het leerlingenvervoer op 
een andere wijze te organiseren. Waar Vervoer Gooi en 
Vechtstreek BV voor het Wmo-vervoer gebruik kon maken van 
de infrastructuur van voormalig Hop Taxi BV, was de 
voorbereiding van het leerlingenvervoer van een andere orde. Er 
is dan ook hard gewerkt aan werving van personeel, aanschaf en 
realisatie van materieel en middelen om gereed te zijn voor de 
start van het nieuwe schooljaar in augustus. 
 
De afgesproken prestaties (volgens Service Level Agreements) 
bij het Wmo- en Leerlingenvervoer zijn behaald. Waar er op basis 



van klachten en klanttevredenheidsonderzoek aanleiding is tot 
verbetering zijn daar maatregelen op genomen. 
 
2. Goed en inclusief werkgeverschap  
Eind 2021 telt Vervoer Gooi en Vechtstreek 169 medewerkers. 
Hiervan zijn 93 chauffeur Leerlingenvervoer, waarvan er 35 de 
functie combineren met het Wmo-vervoer. Op die manier kan 
Vervoer Gooi en Vechtstreek hen meer uren en een volwaardiger 
baan bieden. Daarnaast worden nieuwe chauffeurs niet in de 
laagste loontrede ingezet gezien het verantwoordelijke werk wat 
chauffeur doelgroepenvervoer inhoudt. Omdat nog niet alle 
vacatures zijn ingevuld, wordt voor een deel van de 
chauffeursdiensten (24%) nu nog extern personeel ingehuurd en 
uitbesteed. 
 
3. Duurzaam en uitstootvrij vervoer  
Voor het Wmo-en Leerlingenvervoer is een nieuw wagenpark 
aangeschaft, waarmee kon worden voldaan aan de wens van 
gemeenten om duurzaam te rijden. Van de 140 auto’s is 78% 
elektrisch. 
 
4. Financieel gezond vervoer  
Het jaar 2021 was voor Vervoer Gooi en Vechtstreek een 
overgangs- en implementatiejaar. In dit eerste jaar van haar 
bestaan was het dan ook noodzakelijk om naast het reguliere 
vervoer ook tal van (implementatie)projecten uit te voeren. 
Daarnaast had corona en de bijbehorende maatregelen een 
groot effect op het aantal ritten dat hierdoor lager was dan 
gepland.  Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. sluit 2021 af met een 
negatief resultaat van € 8.466. 
 
3. Kennisnemen van de werkbegroting 2022  
De werkbegroting 2022 betreft een overzicht van de lasten en 
baten van de Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V. uitgesplitst in 
WMO vervoer en Leerlingenvervoer. Hierin is de laatste 
begrotingswijziging met betrekking tot de NEA-index en bijdrage 
derden (Amsterdam-Weesp) verwerkt. 

   
   

Kanttekeningen n.v.t. 

   
   

Alternatieven n.v.t. 

   
   

Financiën Jaarrekening 2021  
Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. sluit 2021 af met een negatief 
resultaat van € 8.466. Corona heeft een negatieve invloed gehad 
op het aantal Wmo-ritten. Het omzetverlies in 2021 is gemiddeld 
42% geweest. 70% van de niet gereden ritten is gecompenseerd 
door gemeenten. Daarnaast heeft in de Wmo de 
reizigersbeperking in het voertuig vanwege corona minder 
schaalvoordeel opgeleverd, combineren van ritten was niet of ten 
dele mogelijk. De structurele kosten zijn door corona licht 



gedaald. 
 
Voor wat betreft de onduidelijk in de jaarstukken over de 
verwerking van het negatieve resultaat over 2021 is ambtelijk 
afstemming geweest met Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V.. Er 
wordt voorgesteld het negatieve resultaat over 2021 niet in 
rekening te brengen bij de Regio maar dit resultaat mee te 
nemen in het boekjaar 2022 van Vervoer Gooi & Vechtstreek 
B.V.. Hiermee wordt afgeweken van wat is afgesproken bij 
oprichting van Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V.. 
Toentertijd hebben gemeenten afgesproken om Vervoer Gooi & 
Vechtstreek B.V. toestemming te geven een reserve te vormen 
tot een niveau van maximaal 5% van de jaaromzet. Alle 
resultaten boven de hoogte van de reserve worden uitgekeerd 
aan de Regio (de aandeelhouder). Vervolgens verwerkt de Regio 
het rekeningresultaat van Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V. in 
haar rekeningresultaat op basis van de verdeelsleutel ‘werkelijk 
afgenomen hoeveelheid per gemeente’. Dezelfde systematiek 
wordt gehanteerd voor negatieve rekeningresultaten van Vervoer 
Gooi & Vechtstreek B.V.. Dat betekent dat verliezen eerst 
opvangen worden binnen het rekeningresultaat van de Regio. 
Indien dat niet passend blijkt te zijn, wordt het verlies 
doorgerekend aan de gemeenten op basis van de verdeelsleutel 
‘werkelijk afgenomen hoeveelheid per gemeente’.  
Ambtelijk is medegedeeld dat er voor wat betreft het negatieve 
resultaat 2021 niet moeten worden afgeweken van gemaakte 
afspraken maar conform deze afspraken het negatieve resultaat 
2021 opgevangen dient te worden binnen het rekeningresultaat 
van de Regio. Mocht dit niet lukken dan wordt het verlies 
doorgerekend aan de gemeenten.   
 
Werkbegroting 2022  
In de werkbegroting 2022 zijn de lasten en baten van de Vervoer 
Gooi & Vechtstreek B.V. uitgesplitst in Wmo-vervoer en 
Leerlingenvervoer opgenomen. Hierin is de laatste 
begrotingswijziging met betrekking tot de NEA-index en bijdrage 
derden (Amsterdam-Weesp) verwerkt. De gemeentelijke bijdrage 
is conform de meest recente begrotingswijziging. 
 
Algemeen  
Het belang van periodieke informatievoorziening aangaande de 
financiële situatie van Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V. dient 
wederom benadrukt te worden. Tijdens de laatste 
aandeelhoudersvergadering d.d. 16 december 2021 is hier reeds 
aandacht voor gevraagd en werd gesteld dat inhoud en 
frequentie nadere afstemming vereist. Echter tot op heden is er 
nog geen gevolg aan gegeven. 

   
   

Participatie n.v.t. 

   
   

Communicatie n.v.t. 

   
   



Uitvoering en evaluatie n.v.t. 

   
   

Geheimhouding Openbaar 

   
   

Mede geadviseerd door Financien: Andries Rebel 

   
   

Bijlagen - Jaarstukken 2021 Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V.  
- Accountantsverslag controle 2021 Vervoer Gooi & Vechtstreek 
B.V.  
- Controleverklaring  accountant jaarrekening 2021 Vervoer Gooi 
& Vechtstreek B.V.  
- Jaarverslag 2021 Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V.  
- Werkbegroting 2022 Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V. 


