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Vastgestelde notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 3 juli 2019

Aanwezig:

Mevr. B. op de Laak Gemeente Horst aan de Maas (voorzitter)

Dhr. P. Van Zutphen Gemeente Heerlen (vicevoorzitter)

Dhr. J. Timmermans Gemeente Beekdaelen

Dhr. B. Jacobs Gemeente Beesel

Dhr. S. L’Espoir Gemeente Brunssum

Dhr. C. Piatek Gemeente Eijsden-Margraten

Mevr. A. van der Kleij Gemeente Gulpen-Wittem

Dhr. L. Jongen Gemeente Kerkrade

Dhr. A. Schiffelers Gemeente Landgraaf

Dhr. M. Janssen Gemeente Leudal

Mevr. M. Heusschen Gemeente Meerssen

Dhr. M. Wilms Gemeente Maasgouw

Mevr. M. De Graaf Gemeente Maastricht

Dhr. H. Cuijpers Gemeente Nederweert

Mevr. A. Mestrom Gemeente Peel en Maas

Mevr. E. Cuijpers Gemeente Roerdalen

Dhr. T. Gulpen Gemeente Simpelveld

Dhr. P. de Graauw Gemeente Vaals

Dhr. R. Meijers Gemeente Valkenburg

Dhr. F. Schatorje Gemeente Venlo

Dhr. H. Coenen Gemeente Voerendaal

Dhr. P. Sterk Gemeente Weert

Dhr. G. Vreuls Omnibuzz (directeur)

Dhr. B. Cremers Omnibuzz (manager bedrijfsvoering)

Mevr. P. Savelkoul Omnibuzz (communicatieadviseur)

Mevr. P. Vanwersch Omnibuzz (directiesecretaresse/notulist)

Dhr. H. Hees Koenen & Co (accountant)

Afwezig met kennisgeving:

Dhr. T. van Es Gemeente Beek

Mevr. L. Roefs Gemeente Bergen

Dhr. G. Frische Gemeente Echt-Susteren

Dhr. P. Lucassen Gemeente Gennep

Mevr. Smitsmans Gemeente Roermond

Mevr. J. Joosten Gemeente Sittard-Geleen

Dhr. H. Janssen Gemeente Stein

Mevr. A. Thielen Gemeente Venray

________________________________________________________________

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Wethouder Op de Laak opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Het is de laatste vergadering van de voorzitter.

1.1. Vaststellen agenda
De agenda kan worden vastgesteld zonder toevoegingen.
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1.2. Mededelingen

a. Overleg Provincie Limburg - Arriva
Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke oorzaak van de stijging van het
Omnibuzz vervoer. Arriva heeft hier kennis van genomen en wil meewerken aan het
onderzoek. De directeur van Arriva ziet het onderzoek als een eerste aanzet van het
Limburgnet.

b. Faillissement van Taxi Schreurs
De oorzaak ligt bij de verkeerde keuze van de ritplanning en andere vervoersvormen die
verliesgevend zijn. Een doorstart is niet mogelijk. De Curator is inmiddels benoemd.
Omnibuzz zal contact opnemen met de curator om een gesprek in te plannen. Mogelijk
betekent dit een vervroegde start van het perceel Roermond. Mogelijk kan de winnaar
van de aanbesteding in deze regio eerder starten. Kwalitatief is het vervoer nog steeds
goed.

c. Avan
Het standpunt van het dagelijks bestuur is gedeeld met Avan. De komende weken wordt
uitgezocht of het zinvol is om samen te werken en in welke constructie.

d. Ambtseed/belofte
Inmiddels hebben alle medewerkers de ambtseed/belofte afgelegd.

Wethouder Gulpen vraagt welke onderwerpen geagendeerd staan voor de extra AB
vergadering op 9 oktober 2019. Dhr. Vreuls geeft aan dat de aanpassing van de
afrekensystematiek, het overstappen van zones naar kilometers en de aanpassing van
het klanttarief geagendeerd staan. Ter voorbereiding hierop heeft Omnibuzz twee
themasessies gehouden met de contactambtenaren. Gekoppeld aan deze onderwerpen is
het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling. Hieromtrent wordt een voorstel
gemaakt.

Wethouder Mestrom heeft twijfels over een eventuele samenwerking met Avan en vindt
dat geld niet de drijfveer hoeft te zijn. De wethouder vindt Omnibuzz een goed geoliede
machine en door de samenwerking kan onrust ontstaan, hetgeen effect kan hebben op
Omnibuzz. De wethouder adviseert om sowieso een evaluatie moment in te plannen en
een ontbindingsclausule.

Dhr. Vreuls geeft aan dat Omnibuzz een eventuele samenwerking inderdaad niet hoeft
aan te gaan. Echter zorgt een samenwerking met Avan wel voor een daling van de
beheerskosten. Er wordt momenteel een voorstel uitgewerkt waarin ook de risico’s zijn
opgenomen.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de mededelingen.

1.3. Voorstel opvolging voorzitter
Voorgesteld wordt om wethouder Smitsmans van gemeente Roermond aan te stellen als
voorzitter van Omnibuzz. De nieuwe wethouder van gemeente Horst aan de Maas zal
zitting nemen in het dagelijks bestuur.

Besluit:
Het bestuur stemt in met het voorstel.

Wethouder Van Zutphen spreekt zijn dank uit namens het algemeen bestuur en wenst
wethouder Op de Laak heel veel succes toe in haar carrière als burgemeester van
gemeente Nederweert.

Wethouder Op de Laak spreekt haar complimenten uit naar de organisatie Omnibuzz. ER
zijn veel GR’en, waarvan Omnibuzz een van de grootste is en het was prettig om samen
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te werken met mensen die verstand van zaken hebben en zorgen voor goed geoliede
machine.

2. Inkomende en uitgaande stukken
Gemeente Simpelveld heeft per 1-7 een tariefsverhoging doorgevoerd.

Alle gemeente in Zuid-Limburg hebben besloten om het tarief gelijk te trekken naar 0,80
eurocent. Dhr. Vreuls geeft aan dat het wellicht een overweging is voor de gemeenten in
Noord en Midden Limburg om de tarieven ook gelijk te trekken.

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van inkomende en uitgaande stukken.

3. Bestuurlijk

a. Notulen vorige vergadering d.d. 12 december 2019

Besluit:
De notulen kunnen zonder wijzigingen worden vastgesteld.

b. Advies Capra inzake aanwezigheid en schriftelijk inbreng

Besluit:
Het bestuur stemt in met het voorstel.

c. Financiële verordening

Besluit:
Het bestuur stelt de financiële verordening vast.

4. Advies en projecten

a. Procedure en gunning aanbesteding
De planning is gehaald. Voor 6 percelen was de gunning al een feit. Voor 2 percelen is
een kort geding aangespannen en op 25 juni is de uitspraak geweest. De vervoerder
heeft het kort geding niet gewonnen en Omnibuzz is op 26 juni jl. overgegaan tot
gunning van de laatste twee percelen.

De implementatie is inmiddels gestart en wordt nauwgezet gevolgd.

Wethouder Sterk vraagt wat de gevolgen kunnen zijn als de inschrijver in hoger beroep
gaat. Dhr. Renne geeft aan dat het nog niet bekend is of de inschrijver dit gaat doen.
Wel is hieromtrent advies van de advocaat opgevraagd en geadviseerd is om te starten
met de implementatie. Als de inschrijver in hoger beroep gaat dan moet hij kunnen
aantonen dat Omnibuzz serieuze fouten heeft gemaakt. Dit is echter niet aan de orde.

Wethouder Gulpen geeft aan dat in de Heuvelland gemeenten een aanbesteding
leerlingenvervoer is gestart en vraagt of er contact is geweest met Omnibuzz. Dhr.
Renne geeft aan dat dit niet gebeurd is. Omnibuzz kan andere vervoersvormen wel
uitvoeren voor gemeenten.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken van de aanbesteding.
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b. Aanpassing bedrijfsplan en reactie adviezen werkgroepen
Wethouder Jacobs vindt het goed dat maatwerk verzorgd kan worden, maar vraagt hoe
dit vertaald wordt in de financiële verdeelsleutel tussen de gemeenten.

Dhr. Vreuls legt uit dat als Omnibuzz zaken gaat uitwerken voor een gemeente een
tijdsinschatting wordt gemaakt. Op het moment dat dit niet meer in verhouding staat tot
andere gemeenten, dan worden aparte afspraken gemaakt. De werkzaamheden worden
verricht vanuit het gedachtegoed dat de opgedane kennis gebruikt kan worden voor
andere gemeenten. Het dagelijks bestuur bewaakt of de werkwijze voldoende recht doet.

Besluit:
Het bestuur stemt in met de inhoud van de brief en de aanpassing van het bedrijfsplan.

5. Uitvoering

a. Voortgang callcenter software

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de voortgang van de callcenter software.

b. Klantportaal en app
Momenteel wordt de boekingsapp getest door een groep geselecteerde klanten.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de voortgang van het klantportaal en de
boekingsapp.

6. Bedrijfsvoering

a. Jaarrekening 2018

Besluit:
Het bestuur stelt de jaarrekening 2018 vast.

cd. Begroting 2019-1, 2020 en meerjarenperspectief
Wethouder Meijers heeft de opdracht gekregen om bij wijze van zienswijze niet in te
stemmen met de begroting. De andere bestuursleden stemming in met de begroting.

Besluit:
Het bestuur, met uitzondering van gemeente Valkenburg, stemt in met de begroting
2019-1, 2020 en meerjarenperspectief.

Wethouder Jongen spreekt zijn complimenten richting Omnibuzz en haar medewerkers
uit voor een zeer duidelijke en overzichtelijke begroting.

e. Verwerking bestemmingsreserve ICT

Besluit:
Het bestuur stemt in met het voorstel voor het verwerken van de bestemmingsreserve
ICT.

f. Beantwoording zienswijzen

Besluit:
Het bestuur stemt in met de beantwoording van de zienswijzen.
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7. Vergaderplanning 2020

Besluit:
Het bestuur stemt in met de vergaderplanning 2020.

8. Rondvraag
Wethouder Heusschen geeft aan dat er bij de invoering van de nieuwe boekingssoftware
strubbelingen zijn geweest. De wethouder had het prettig gevonden als dit vooraf
gecommuniceerd was.

Mevr. Savelkoul geeft aan dat de klanten vooraf zijn geïnformeerd via de nieuwsbrief en
website. Ook is er een Q&A opgesteld. Achteraf is hier ook nog aandacht aan besteed in
de nieuwsbrief en heeft Omnibuzz excuses aangeboden voor de lange wachttijden.

Wethouder Heusschen heeft het advies gekregen om vervoerspassen die langer dan een
jaar niet gebruikt zijn in te trekken. Dhr. Vreuls geeft aan dat Omnibuzz na de zomer een
voorstel hieromtrent doet. Dhr. Vreuls is echter van mening dat de vervoerspassen niet
zomaar ingetrokken moeten worden. De praktijk wijst namelijk uit dat de vervoerspassen
die ingetrokken worden een week later weer opnieuw worden aangevraagd.

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.

Priscilla Vanwersch
Omnibuzz
18 juli 2019


