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Vastgestelde notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018

Aanwezig:

Mevr. L. Roefs Gemeente Bergen

Dhr. S. L’Espoir Gemeente Brunssum

Dhr. G. Frische Gemeente Echt-Susteren

Dhr. P. Lucassen Gemeente Gennep

Dhr. P. Van Zutphen Gemeente Heerlen

Dhr. L. Jongen Gemeente Kerkrade

Dhr. A. Schiffelers Gemeente Landgraaf

Dhr. M. Janssen Gemeente Leudal

Dhr. M. Wilms Gemeente Maasgouw

Mevr. M. De Graaf Gemeente Maastricht

Mevr. M. Heusschen Gemeente Meerssen

Mevr. J. Quadvlieg Gemeente Schinnen

Dhr. T. Gulpen Gemeente Simpelveld

Mevr. J. Joosten Gemeente Sittard-Geleen

Dhr. H. Janssen Gemeente Stein

Dhr. R. Meijers Gemeente Valkenburg

Dhr. F. Schatorje Gemeente Venlo

Dhr. B. Kamphuis Oud-voorzitter Omnibuzz

Dhr. G. Vreuls Omnibuzz (directeur)

Dhr. B. Cremers Omnibuzz (manager bedrijfsvoering)

Mevr. P. Vanwersch Omnibuzz (directiesecretaresse/notulist)

Mevr. P. Savelkoul Omnibuzz (communicatieadviseur)

Afwezig met kennisgeving:

Dhr. T. van Es Gemeente Beek

Dhr. B. Jacobs Gemeente Beesel

Dhr. C. Piatek Gemeente Eijsden-Margraten

Dhr. A. van der Kleij Gemeente Gulpen

Mevr. B. op de Laak Gemeente Horst aan de Maas

Gemeente Nederweert

Dhr. E. Slangen Gemeente Nuth

Dhr. P. Salden Gemeente Onderbanken

Dhr. R. van Kessel Gemeente Peel en Maas

Mevr. E. Cuijpers Gemeente Roerdalen

Mevr. Smitsmans Gemeente Roermond

Dhr. P. de Graauw Gemeente Vaals

Mevr. A. Thielen Gemeente Venray

Dhr. H. Coenen Gemeente Voerendaal

Dhr. P. Sterk Gemeente Weert

________________________________________________________________

1. Opening
Dhr. Kamphuis, oud-wethouder van gemeente Sittard-Geleen, opent de vergadering als
aftredend voorzitter van Omnibuzz. De vergadering wordt echter direct geschorst in
verband met het niet behalen van het quorum.

1a. Heropening
Dhr. Kamphuis heropent de vergadering en heet de nieuwe leden van harte welkom.
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De vergadering zal bij agendapunt 2 een nieuw dagelijks bestuur aanwijzen en een
nieuwe voorzitter en vicevoorzitter kiezen.

2. Keuze dagelijks bestuur + plv, voorzitter en plv
De keuze voor een voorzitter en vicevoorzitter is een besluit dat het algemeen bestuur
moet nemen. In het voorstel is, conform de gemeenschappelijke regeling, de indeling
van de gemeenten die deelnemen in het dagelijks bestuur opgenomen.

De voorzitter en vicevoorzitter moeten lid zijn van het dagelijks bestuur. Omnibuzz heeft
hieromtrent geen voorstel ontvangen van een van de gemeenten. Besloten is dat het
dagelijks bestuur in haar aanstaande vergadering overlegt wie als voorzitter en
vicevoorzitter zal fungeren. In de vergadering van het algemeen bestuur van 24 oktober
2018 wordt dit voorstel besproken en vastgesteld.

Wethouder Van Zutphen neemt het voorzitterschap voor deze vergadering over en
bedankt dhr. Kamphuis voor alle werkzaamheden en het voorzitterschap bij Omnibuzz.

Besluit:
Het bestuur stemt in met deze procedure om te komen tot de invulling van het dagelijks
bestuur.

3. Mededelingen en vaststellen agenda
Gemeente Heerlen heeft een amendement ingediend. Dit wordt behandeld bij
agendapunt 6.

Wethouder Gulpen zou graag een hoofdlijnennotitie willen ontvangen gezien de grote
hoeveelheid vergaderstukken. Dit wordt door Omnibuzz opgepakt. Wethouder Schatorje
doet het verzoek om de vergaderstukken uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de
vergadering te versturen. Dhr. Vreuls geeft aan dat de vergaderstukken 14 dagen
voorafgaand aan de vergadering verstuurd zijn.

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van de mededelingen en de agenda wordt zonder
wijzigingen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken

Reactie op vergadering gemeente Venray
Gemeente Venray heeft een schriftelijk reactie op de vergadering ingediend en vraagt
hierin waarom het advies van de werkgroep Wmo-bg nog niet behandeld wordt tijdens de
vergadering. Dhr. Vreuls licht toe dat er twee adviezen ontvangen zijn, te weten Wmo-bg
en Jeugd. Gelet op de omvang van de vergaderstukken is besloten om dit door te
schuiven naar de eerstvolgende vergadering. Daarnaast is het advies van de werkgroep
LLV nog niet gereed.

Gemeente Venray doet het verzoek om het recht op het indienen van zienswijzen op het
jaarverslag te verwijderen uit de verordening, omdat de begroting vaststaande gegevens
bevat. Dit wordt voor de eerstvolgende vergadering geagendeerd.

Daarnaast wil de gemeente Venray het aantal vergaderingen van het algemeen bestuur
ophogen naar 5 keer per jaar. Omnibuzz wil het voorstel doen om de frequentie van de
vergaderingen van het algemeen bestuur te verhogen naar 4 keer per jaar.

Brief gemeente Schinnen
Onlangs is een onderaannemer van vervoerder Munckhof failliet gegaan. Omnibuzz heeft
hierbij gekeken wat zij voor de onderaannemer kon bekeken en heeft hierin permanent
juridische ondersteuning gehad. Er wordt nu bekeken hoe dit in de toekomst voorkomen
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kan worden. In de volgende vergadering van het algemeen bestuur wordt de nota van
uitgangspunten besproken en wordt hier verder op in gegaan. De beantwoording van de
brief zal geagendeerd worden voor het dagelijks bestuur d.d. 26 september 2018 en
wordt vervolgens als uitgaand stuk behandeld bij de vergadering van het algemeen
bestuur d.d. 24 oktober 2018.

Amendement gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen ziet graag dat het positief resultaat van 2017 niet naar de
bestemmingsreserve gaat, maar toegekend wordt aan de algemene reserve. Hiermee
kan het tekort opgevangen worden. Dit wordt verder behandeld bij agendapunt 6.

Wethouder Gulpen ziet graag dat alle ingekomen brieven behandeld worden in de
vergadering van het algemeen bestuur. Wethouder Gulpen heeft in december een brief
naar Omnibuzz gestuurd en deze is niet behandeld in de vergadering. Dhr. Vreuls geeft
aan dat deze brief in het dagelijks bestuur behandeld is en dat de beantwoording in
overleg met het dagelijks bestuur is opgesteld. De brief zal alsnog meegestuurd worden
met het verslag.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de inkomende en uitgaande stukken.

5. Verslag vergadering 29 november 2018

Besluit:
Het verslag kan zonder wijzigingen worden vastgesteld.

6. Financiën

a. Beantwoording zienswijzen
De beantwoording is gebundeld in hoofdonderwerpen. Daarna is gekeken naar specifieke
onderwerpen per gemeente. Deze zijn afzonderlijk in de brief toegevoegd.

Wethouder Jongen geeft aan dat gemeente Kerkrade akkoord is met de begroting. Wel is
de gemeente van mening dat het overschot van 2017 teruggestort moet worden naar de
deelnemende gemeenten.

Wethouder Van Zutphen heeft namens gemeente Heerlen een amendement ingediend
waarin wordt aangegeven dat gemeente Heerlen het resultaat van 2017 wil toekennen
aan de algemene reserve. Het tekort van 2018 kan hiermee opgevangen worden.

Dhr. Cremers geeft een toelichting hierop. Vanaf 2017 is iedere GR verplicht om
investeringen te activeren. De bedragen waar het om gaat betreffen de verbouwing en
het meubilair. Hiervoor heeft Omnibuzz geld van gemeenten ontvangen. Deze investering
moet geactiveerd worden, maar als eigen middelen beschikbaar zijn dan kan een
bestemmingsreserve gevormd worden. Omnibuzz is van mening, na advies van de
accountant, dat dit de beste oplossing is. Als deze bestemmingsreserve niet gevormd
wordt, dan zullen de toekomstige afschrijvingen tekorten gaan veroorzaken, want in de
begroting is rekening gehouden met dekking uit de bestemmingsreserve.

Wethouder Jacobs van gemeente Beesel heeft deze middag nog gereageerd hieromtrent
en wil het advies van het bestuur hierin volgen, maar geeft aan dat het een broekzak
vestzak discussie is.

Er wordt een officiële stemming gehouden om te komen tot een besluit.
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De volgende gemeenten stemmen in met het amendement van gemeente Heerlen:
 Gemeente Bergen
 Gemeente Brunssum
 Gemeente Gennep
 Gemeente Heerlen
 Gemeente Landgraaf
 Gemeente Leudal
 Gemeente Maastricht
 Gemeente Meerssen
 Gemeente Schinnen
 Gemeente Simpelveld
 Gemeente Sittard
 Gemeente Stein
 Gemeente Valkenburg
 Gemeente Venlo

De volgende gemeenten stemmen niet in met het amendement van gemeente Heerlen:
 Gemeente Echt-Susteren
 Gemeente Kerkrade
 Gemeente Maasgouw

Besluit:
Het amendement van gemeente Heerlen is hierbij aangenomen.

b. Jaarrekening

Besluit:
Het bestuur stelt de jaarrekening 2017 vast.

c. Beheersmaatregelen
In overleg met de contactambtenaren zijn de beheersmaatregelen opgesteld voor de
uitvoering (vervoer). Deze maatregelen worden met iedere gemeente apart besproken.
In de vergadering van het algemeen bestuur van 24 oktober 2018 wordt dit verder aan
de orde gesteld. Na de zomervakantie ontvangt het dagelijks bestuur een voorstel voor
de interne beheersmaatregelen.

Wethouder L’Espoir vraagt of het bespreken van de beheersmaatregelen afzonderlijk
meer personele inzet vergt. Het kennismakingsgesprek zal niet tot een kostenverhoging
leiden. Echter betekent dit wel een hoger aantal gewerkte uren. Het algemeen bestuur
heeft gevraagd om de vergaderfrequentie van het algemeen bestuur te verhogen. Dit
heeft wel personele gevolgen qua voorbereiding. Dit wordt verder uitgewerkt.

Sommige beheersmaatregelen kosten in eerste instantie geld. Het is aan de gemeente of
zij deze investering willen doen. Er zijn ook maatregelen die een gemeente vrijwel niks
kost, zoals het verhogen van de klantbijdrage.

Wethouder van Gulpen geeft aan dat de uitwerking van de beheersmaatregelen van
gemeente Simpelveld niet helemaal klopt. Dhr. Vreuls zal hier naar laten kijken.

Wethouder Meijers vindt het goed dat er nog een voorstel komt voor de interne
beheersmaatregelen.

Wethouder De Graaf geeft aan dat gemeente Maastricht akkoord is met het voorstel en
dat dit tegemoet komt aan de zienswijze zoals ingediend door gemeente Maastricht.

d. Begroting 2018-1
Op verzoek van het dagelijks bestuur is het groeipercentage uit de begroting gehaald. Dit
percentage was 5% en is teruggezet op 0%. Omnibuzz adviseert dat iedere gemeente
afzonderlijk bekijkt wat de status is van de stijging van het vervoer. Deze stijging moet
opgenomen worden in de gemeentelijke begroting.
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De grootste kostenpost is de automatisering. De kosten van het callcenter stijgen sterk
en dit wordt veroorzaakt door het softwarepakket dat van PZN wordt afgenomen. Dit
moet vervangen worden in 2019.

Besluit:
Het bestuur stelt de begroting 2018-1 vast.

e. Begroting 2019
De begroting 2019 is gelijktijdig met de begroting 2018-1 opgesteld. Bij 2019-1 worden
de interne beheersmaatregelen pas verwerkt. De grootste winst valt te behalen bij
terugdringen van het aantal calls in het callcenter. Omnibuzz wil een app ontwikkelen
waarmee de druk in het callcenter verlaagd kan worden. Dit wordt in het najaar verder
besproken met het algemeen bestuur.

Wethouder Meijers vraagt of er geen indexering is toegepast. Dhr. Vreuls geeft aan dat
alleen op de tarieven de NEA index is toegepast. Op het vervoersvolume is geen
indexering toegepast. Wethouder Meijers vraagt of het reëel is om het vervoersvolume
niet te indexeren. Dhr. Vreuls adviseert om hieromtrent de marap goed te bekijken.
Hierin wordt precies aangegeven bij welke gemeente het vervoersvolume stijgt. Het
toepassen van het generieke stijgingspercentage is niet voor iedere gemeente de juiste
modus.

Besluit:
Het bestuur stelt de begroting 2019 vast.

f. Nota reserves en voorzieningen
De nota reserves en voorzieningen kan niet goedgekeurd worden vanwege het
amendement van gemeente Heerlen dat eerder in de vergadering aangenomen is.

De algemene reserve is op verzoek van het dagelijks bestuur aangepast, echter kan het
algemeen bestuur besluiten om bedragen te onttrekken aan de algemene reserve tot nul.

De belangrijkste aanpassing is het creëren van meer flexibiliteit over de inzet van de
algemene reserve. Omnibuzz doet wel een voorstel voor een grensbedrag van 520.000
euro, echter heeft het algemeen bestuur de mogelijkheid om hier anders over te
beslissen.

Wethouder Lucassen vraagt waarom een gemeenschappelijke regeling een
weerstandsvermogen moet hebben. De deelnemende gemeenten zijn uiteindelijk
verantwoordelijk om tekorten op te vangen. Daarnaast is het onttrekken van geld uit de
algemene reserve voor een investering, oneigenlijk gebruik van de algemene reserve.
Wethouder Lucassen staat kritisch ten aanzien van de onderbouwing van de nota.
Wethouder Schatorje sluit zich hierbij aan.

Dhr. Cremers geeft aan dat de Provincie Limburg geen wettelijk minimum vereist. Dit is
aan de deelnemende gemeenten om te bepalen. Het bedrag dat zoals voorgesteld uit de
algemene reserve kan worden gehaald is niet bedoeld voor een investering, maar voor
een onvoorziene kostenpost die aan PZN betaald moet worden. Hiermee voldoet deze
kostenpost aan de criteria. Het betreft hier geen investering voor de toekomst.

Wethouder Lucassen vraagt waarom Omnibuzz geen beroep heeft gedaan op een externe
financierder. Dhr. Cremers geeft aan dat dit oorspronkelijk de bedoeling was, maar het
dagelijks bestuur heeft aangegeven dat zij geen geld willen lenen als er nog geld in de
algemene reserve zit. Het is beter om de algemene reserve aan te spreken dan een
lening aan te gaan. Wethouder Lucassen geeft aan dat bij het inzetten van de algemene
reserve voor deze kostenpost, er geen geld meer beschikbaar is voor eventuele
tegenvallers. Dhr. Cremers geeft aan dat dit klopt echter heeft Omnibuzz in het verleden
nog nooit een beroep hoeven te doen op de algemene reserve.
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Wethouder Schatorje vraagt om het volledige accountantsverslag aan de orde te stellen
tijdens de vergadering, niet alleen een samenvatting. Dhr. Vreuls geeft aan dat het
volledige verslag is opgenomen bij agendapunt 6b.

Besluit:
De nota reserves en voorzieningen wordt niet vastgesteld, vanwege de aangenomen
motie van gemeente Heerlen. De nota wordt hierop door Omnibuzz aangepast.

g. Controleprotocol 2018

Besluit:
Het bestuur stelt het controleprotocol 2018 vast.

h. programma indeling taakvelden en extra paragrafen Akkoord
Wethouder Gulpen geeft aan dat er ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden met
Omnibuzz en dat zit als zeer prettig is ervaren. Door het niet behandelen van de
kadernotitie in de geplande vergadering in februari 2018 is veel onrust ontstaan.
Wethouder Gulpen stelt voor dat het algemeen bestuur ook de verslagen van de
vergaderingen van het dagelijks bestuur ontvangt.

Besluit:
De verslagen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur worden vanaf de volgende
vergadering doorgestuurd naar het algemeen bestuur.

i. Benoeming accountant

Besluit:
Het bestuur benoemt Koenen & Co als accountant voor een periode van 4 jaar.

7. Rapportages
Het vervoersvolume en het klantenaantal stijgen. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van
de Voor Elkaar Pas. Dhr. Vreuls adviseert nogmaals om niet te kijken naar de totalen,
want deze geven een verkeerd beeld.

Bij gemeente Kerkrade blijft het aantal no show ritten een aandachtspunt.

Gemeente Simpelveld daalt qua vervoer. Er wordt veel gebruik gemaakt van het initiatief
“automaatje”. Dit is een project van de ANWB. Particulieren kunnen zich aanbieden om
een rit uit te voeren voor iemand tegen een bepaalde vergoeding. Dit zou een verklaring
kunnen zijn.

Dhr. Vreuls geeft aan dat no show ritten met name worden veroorzaakt bij instellingen.
Er vinden regelmatig gesprekken plaats met deze instellingen om hier aandacht voor te
vragen. Alle klanten worden op de afgesproken wijze hierover benadert en er op gewezen
dat ritten geannuleerd moeten worden.

Het aantal klachten daalt. In het algemeen worden er minder klachten ingediend over het
gedrag van de chauffeur. Een reden hiervoor kan zijn dat door de stabiele situatie de
houding van de chauffeur verandert.

De vraag naar taxichauffeurs blijft groot. Op bepaalde momenten is er te veel vervoer
om alles te kunnen rijden. Omnibuzz werkt hieraan door de klant een alternatief tijdstip
voor te stellen waardoor de vraag naar vervoer meer gespreid kan worden. Uiteindelijk
zal, als dit niet werkt, moeten worden overgegaan naar vol = vol. Dit probeert Omnibuzz
te voorkomen.

Wethouder Van Zutphen vraagt in hoeverre taxibedrijven niet verplicht zijn om te
leveren. Dhr. Vreuls geeft aan dat zij in feite deze verplichting hebben, maar op bepaalde
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moment zijn er geen chauffeurs of voertuigen meer beschikbaar. De vervoerders hebben
niet de hoeveelheid voertuigen ingekocht voor het aantal ritten tijdens de piekuren.

Wethouder Gulpen vraagt of hierover veel klachten ontvangen worden. Dhr. Vreuls geeft
aan dat dit meevalt. Er is een protocol afgesproken waarbij vervoerders aangeven
wanneer zij aan hun max zitten. Er wordt dan aan klanten gevraagd om op een ander
tijdstip te reizen.

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van de rapportages.

8. Vergaderschema
Wethouder Gulpen vraagt of de vergaderingen afwisselend op een andere dag kunnen
plaatsvinden. Dit geldt ook voor wethouder Joosten en zij stelt voor om de vergadering
op maandagmiddag te laten plaatsvinden. Dit blijkt voor een aantal andere wethouders
niet mogelijk, daarom is besloten om de vergaderdag vooralsnog te handhaven.

Wethouder Meijers verzoekt om een betere afstemming met de coördinatoren. Dhr.
Vreuls geeft aan dat hieromtrent op korte termijn een overleg plaatsvindt.

Besluit:
Het bestuur stemt in met de voorgestelde vergaderdata voor 2018.

9. Rondvraag
Wethouder Quadvlieg vraagt of de vergadering afwisselend in Noord Zuid Limburg kan
plaatsvinden. Het bestuur is hiermee akkoord.

Priscilla Vanwersch

Omnibuzz

2 augustus 2018


