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ONDERWERP

Wijziging bestuurlijke samenstelling Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.

Geachte heer/mevrouw,

De Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC) voert de regie en planning uit voor 
het doelgroepenvervoer voor de gemeenten op Walcheren. 
De gemeenten op Walcheren zijn naast de gemeenten uit de Oosterschelderegio en 
Zeeuws-Vlaanderen alsmede Provincie Zeeland eigenaar / aandeelhouder in de GVC (en 
straks ook Gemeente Goeree-Overflakkee).
De B.V. van de vervoerscentrale heeft een dagelijks bestuur en een Algemene vergadering
van Aandeelhouders (AvA). 

Toen de Walcherse gemeenten in 2015 toetraden tot de B.V., zijn er afspraken gemaakt 
over de vertegenwoordiging in dagelijks bestuur en AvA. 
In 2015 is er gekozen voor een constructie waarbij Walcheren in het dagelijks bestuur en de 
AvA door één Walcherse bestuurder wordt vertegenwoordigd, namelijk de portefeuillehouder 
van de gemeente Vlissingen. Dit lag in lijn met de constructie Walcheren voor Elkaar. 

In de praktijk is gebleken dat het dagelijks bestuur van de GVC wordt gehinderd door het 
gebrek aan een formeel samenwerkingsverband op Walcheren. De benodigde slagvaar-
digheid en snelheid bij besluiten over de dagelijkse praktijk ontbreekt. 
Daarnaast is Walcheren voor Elkaar vanaf juli 2017 overgegaan in een netwerksamen-
werking. 

Deze twee aspecten geven aanleiding om als Walcherse gemeenten voortaan geen deel 
meer uit te maken van het dagelijks bestuur. Elke Walcherse gemeente zal wel
vertegenwoordigd blijven in de AvA. 

De statuten van de B.V. zijn hierop aangepast in die zin dat het dagelijks bestuur de AvA 
raadpleegt voor besluiten die mogelijk financiële gevolgen hebben of waar sprake is van 
rechtshandelingen. 
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Deze wijziging in de constructie doet recht aan de zuiverheid van de politieke 
eindverantwoordelijkheid van elke gemeente en past in de huidige werkwijze van de drie 
Walcherse gemeenten. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


