
Van: Vivian Barendregt - van Buuren
Aan: Aad Niehot; Eric van der Klooster; Erwin Roedolf; Fer van der Stam; Frans van Zaalen; Hans van der Graaff;

James Scharink; Jolanda Ram - van Mourik; Lennard Goudriaan; Mariëlle Vergouwe; Mario Bianchi;
Marjolein Blok - Scheffers; Richard Hondebrink; Richard Polder; Richard Steger; Roy Verduyn; Sander van
der Kaaij; Suzanne Remijn - Korteweg; Suzanne Voogdgeert; Ton Vuik; Wendy Verduijn - Broekhuizen; Bert
van de Ven; Daan Groenenboom; Gerard Brussaard; Henk Duurkoop; Johan Boonstoppel; Peter Körnmann
Rudi; Rob Littel; Ronald de Zanger

Cc: Eelco Groenenboom; Eva van der Matten - van den Berg; +AW Griffie Albrandswaard
Onderwerp: Beantwoording vragen fractie FRANS over agendapunt 3 MRDH voor B&A Ruimte 18 mei 2021
Datum: dinsdag 11 mei 2021 15:35:38

Beste raads- en burgerleden,

Bijgaand de beantwoording op de vragen van de fractie FRANS over agendapunt 3 MRDH
voor B&A Ruimte 18 mei 2021.

Het Rijk heeft steun voor de OV-bedrijven toegezegd t/m eind 2021. Dat betekent dat bus
79 t/m eind 2021 ook in het weekend blijft rijden.

Over steun vanaf 2022 zijn het Rijk en de provincies/vervoerregio’s nog in gesprek. Er is dus
nog geen zekerheid over die steun, ondanks de motie van de Tweede Kamer waar u naar
verwijst. Ook is nog onzeker of de terugval in het aantal reizigers zich weer zal herstellen.
Deze onzekerheden zijn bepalend voor de noodzaak van tijdelijke versoberingsmaatregelen.
De versobering op buslijn 79 blijft dus helaas nog in beeld vanaf 2022.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de bereikbaarheid van Antes in het weekend te
waarborgen. De gemeente verkent deze mogelijkheden momenteel, samen met Antes en
de MRDH. Wij informeren u wanneer er sprake is van concrete afspraken of besluiten.

Met vriendelijke groet,

Vivian Barendregt-van Buuren

Raadsadviseur/commissiegriffier

 

Gemeente Albrandswaard I Bezoekadres I Hofhoek 5 I 3176 PD Poortugaal

Afdeling Griffie | Gemeente Albrandswaard
E-mail : V.Barendregt@albrandswaard.nl
Mobiel : 06 30 42 31 42

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken
wij u dit aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is
verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Gemeente
Albrandswaard staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst
daarvan. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. If you have received this message in error, please
inform us and delete its content. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive
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it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the
contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. The community Albrandswaard is neither liable for the proper and complete

transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. This message shall not constitute any obligations.

_____________________________________________
Van: Vivian Barendregt - van Buuren
Verzonden: maandag 10 mei 2021 10:10
Aan: Aad Niehot <a.niehot@albrandswaard.nl>; Eric van der Klooster
<e.v.d.klooster@albrandswaard.nl>; Erwin Roedolf <e.roedolf@albrandswaard.nl>; Fer van
der Stam <f.v.d.stam@albrandswaard.nl>; Frans van Zaalen
<f.v.zaalen@albrandswaard.nl>; Hans van der Graaff <h.v.d.graaff@albrandswaard.nl>;
James Scharink <j.scharink@albrandswaard.nl>; Jolanda Ram - van Mourik
<j.ram@albrandswaard.nl>; Lennard Goudriaan <l.goudriaan@albrandswaard.nl>; Mariëlle
Vergouwe <m.vergouwe@albrandswaard.nl>; Mario Bianchi
<m.bianchi@albrandswaard.nl>; Marjolein Blok - Scheffers <m.blok@albrandswaard.nl>;
Richard Hondebrink <r.hondebrink@albrandswaard.nl>; Richard Polder
<r.polder@albrandswaard.nl>; Richard Steger <r.steger@albrandswaard.nl>; Roy Verduyn
<r.verduyn@albrandswaard.nl>; Sander van der Kaaij <s.v.d.kaaij@albrandswaard.nl>;
Suzanne Remijn - Korteweg <s.remijn-korteweg@albrandswaard.nl>; Suzanne Voogdgeert
<s.voogdgeert@albrandswaard.nl>; Ton Vuik <t.vuik@albrandswaard.nl>; Wendy Verduijn
- Broekhuizen <w.verduijn@albrandswaard.nl>; Bert van de Ven
<b.v.d.ven@albrandswaard.nl>; Daan Groenenboom
<D.Groenenboom@albrandswaard.nl>; Gerard Brussaard
<g.brussaard@albrandswaard.nl>; Henk Duurkoop <h.duurkoop@albrandswaard.nl>;
Johan Boonstoppel <J.Boonstoppel@albrandswaard.nl>; Peter Körnmann Rudi
<c.kornmann@albrandswaard.nl>; Rob Littel <R.Littel@albrandswaard.nl>; Ronald de
Zanger <R.d.Zanger@albrandswaard.nl>
CC: Eelco Groenenboom <l.groenenboom@albrandswaard.nl>; Eva van der Matten - van
den Berg <e.v.d.matten@albrandswaard.nl>; +AW Griffie Albrandswaard
<griffie@albrandswaard.nl>
Onderwerp: Vragen fractie FRANS over agendapunt 3 MRDH voor B&A Ruimte 18 mei
2021

Beste raads- en burgerleden,

Hierbij technische vragen van de fractie FRANS over agendapunt 3 MRDH, wat op de
agenda staat van B&A Ruimte 18 mei a.s.:

De Tweede Kamer heeft dinsdag 20 april tegen onnodige ontslagen en versobering van de
dienstregeling bij bedrijven in het openbaar vervoer gestemd. De sector zou volgens de
kamer volledig moeten worden gecompenseerd voor de gemiste inkomsten door de Corona
crisis.

 

Minister Wopke Hoekstra (CDA) van financiën opperde enkele maanden geleden om de
dienstverlening in het openbaar vervoer te versoberen. Dit resulteerde in het schappen van



weekenddienstregeling van buslijn 79 in Albrandswaard. Evenals diverse metro, tram,
buslijnen in de gehele regio.

Vraag: Ik wil graag weten of de wethouder met deze uitkomst zich opnieuw wil inspannen
voor weekend behoud van buslijn 79. Zeker nu de noodzaak van bezuinigen geen prioriteit
geniet.

Met vriendelijke groet,

Vivian Barendregt-van Buuren

Raadsadviseur/commissiegriffier

Gemeente Albrandswaard I Bezoekadres I Hofhoek 5 I 3176 PD Poortugaal

Afdeling Griffie | Gemeente Albrandswaard

E-mail : V.Barendregt@albrandswaard.nl

Mobiel : 06 30 42 31 42

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te
melden en de inhoud van het bericht te vernietigen. Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
Gemeente Albrandswaard staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan dit bericht
kunnen geen rechten worden ontleend.

The information contained in this communication is confidential and may be legally
privileged. If you have received this message in error, please inform us and delete its
content. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed
and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby
notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the
contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. The community
Albrandswaard is neither liable for the proper and complete transmission of the
information contained in this communication nor for any delay in its receipt. This message
shall not constitute any obligations.
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