
 
 

  
  

Aan de gemeenteraad 

 
Gemeentestukken: 2010 - 7  

  

AMENDEMENT 
 
Onderwerp: Amendement buurtbus 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld voor 2011 een bedrag van € 50.000,- op te nemen in de Programmabegroting 
2011-2014 voor het project Buurtbus Rijsoord.  
Het college wordt opgeroepen vroegtijdig met de Stadsregio in overleg te treden met de bedoeling 
de exploitatie van de buurtbus op te nemen in het vervoersplan 2012. 
 
2. Aanleiding 
In de programmabegroting 2011-2014 is geen subsidie meer opgenomen voor de buurtbus.  
Daardoor kan het project buurtbus in 2011 niet worden voortgezet. Het is echter van groot belang 
dat het project buurtbus wel zal worden voortgezet totdat in 2012 opname in het vervoersplan van 
de Stadsregio gerealiseerd kan worden. 
 
3. Aspecten 
De buurtbus verzorgt al enige jaren met medewerking van de Stadsregio en subsidie van de 
gemeente Ridderkerk de verbinding tussen Rijsoord en Ridderkerk. De buurtbus voorziet in een 
behoefte en is gratis. De verbinding voldoet aan de doelstellingen die bij de subsidieverlening zijn 
gesteld. 
 
Aan de Stadsregio is verzocht de buurtbus duurzaam onder te brengen in het openbaar 
vervoerssysteem voor het vervoersplan 2011. Voor het jaar 2011 is dit nog niet mogelijk gebleken, 
maar de Stadsregio staat niet onwelwillend tegenover dit verzoek voor het jaar 2012. Dit verzoek 
kan echter pas eind 2011 worden geëffectueerd. 
 
De kosten om de buurtbus gedurende 2011 in stand te houden, kunnen gefinancierd worden uit 
een gemeentelijke subsidie aangevuld met eigen fondsenwerving. De gemeentelijke subsidie dient  
minimaal € 50.000,- te bedragen. De Stichting Buurtbus voldoet ruimschoots aan de verplichtingen 
die eerder aan deze subsidie gesteld waren. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
In de begroting wordt voor het project buurtbus voor het jaar 2011 een bedrag van € 50.000,- 
opgenomen, waarbij aangetekend moet worden dat het géén structurele uitgave is. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Het bedrag van € 50.000,- voor 2011 kan gedekt worden uit de vrije reserve. 
 
Het raadslid, 
 
H. Koppes ( Leefbaar Ridderkerk)  
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Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Voor 17: LR, SGP, D66GL 
Tegen 9: PvdA, VVD, CDA, CU 
 
 
  


