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Geacht college,

Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant werkt op regionale schaal aan Dynamisch VerkeersManagement
(DVM). Een vereiste hiervoor is het in beeld hebben van de actuele situatie van het verkeer op het gehele
relevante netwerk. Regionale Verkeersmonitoring is een basisvoorziening voor verkeersmanagement. Beter
Bereikbaar Zuidoost-Brabant treedt daarom op als aanbestedende partij voor Regionale
Verkeersmonitoring.

Per brief van 3 april 2008, met ons kenmerk 8260-8261f/BH/AvZ, is u reeds verzocht een bedrag voor dit
project te reserveren in uw begroting. Op 12 april 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) ingestemd met het in rekening brengen van 25% van de
projectkosten voor Regionale Verkeersmonitoring aan deelnemende gemeenten. Dit betekent dat 75% van
de kosten wordt betaald door het SRE vanuit de BDU-gelden. Op basis van het aanbestedingsresultaat van
de eerste periode (t/m 2013) is de kostenraming voor dit project voor uw gemeente naar beneden
bijgesteld. Uw bijdrage is nu € 533.670,- gespreid over een periode van 7 jaren, van 2010 tot en met 2016.
Jaarlijks wordt een bedrag van € 76.239,- gefactureerd. -^

Hierbij ontvangt u een factuur met het verzoek uw bijdrage voor 2010 over te maken. Het betreft een netto
bijdrage, exclusief BTW. Het SRE beschouwt het uitvoeren van dit project als een project op basis van de
Weg gemeenschappelijke regelingen en vordert de BTW direct terugbij de belastingdienst.
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