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Vastgestelde notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 07 juli 2021 
 
Aanwezig:   
Mevr. Smitsmans Gemeente Roermond (voorzitter) 
Dhr. P. Van Zutphen Gemeente Heerlen (vicevoorzitter) 
Dhr. T. van Es Gemeente Beek 
Dhr. J. Timmermans Gemeente Beekdaelen 
Dhr. B. Jacobs Gemeente Beesel 
Mevr. C. Ponjee Gemeente Bergen 
Dhr. S. L’Espoir Gemeente Brunssum 
Dhr. C. Piatek Gemeente Eijsden-Margraten  
Dhr. R. Janssen Gemeente Gennep 
Dhr. R. Bouten  Gemeente Horst aan de Maas  
Dhr. L. Jongen Gemeente Kerkrade 
Dhr. A. Schiffelers Gemeente Landgraaf 
Dhr. M. Janssen Gemeente Leudal 
Dhr. M. Wilms Gemeente Maasgouw 
Mevr. A. Bastiaans Gemeente Maastricht 
Dhr. W. Kemp Gemeente Meerssen 
Mevr. C. Dieteren Gemeente Nederweert 
Mevr. Mestrom Gemeente Peel en Maas 
Dhr. H. Janssen Gemeente Stein  
Dhr. P. de Graauw Gemeente Vaals  
Dhr. R. Meijers Gemeente Valkenburg 
Dhr. F. Schatorje Gemeente Venlo 
Mevr. A. Thielen Gemeente Venray 
Dhr. H. Coenen Gemeente Voerendaal 
Dhr. P. Sterk Gemeente Weert  
 
Dhr. G. Vreuls Omnibuzz (directeur) 
Dhr. M. Renne Omnibuzz (adviseur projecten) 
Mevr. P. Savelkoul Omnibuzz (communicatieadviseur) 
Dhr. B. Cremers Omnibuzz (manager bedrijfsvoering) 
Dhr. T. Zimmermann Omnibuzz (adviseur projecten) 
Mevr. M. Heinemans Omnibuzz (adviseur projecten) 
Mevr. N. Tobben Omnibuzz (notulist) 
Dhr. H. Hees Koenen en Co (accountant) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Dhr. P. Franssen Gemeente Gulpen-Wittem 
Dhr. L. Geilen Gemeente Sittard-Geleen 
Dhr. G. Frische Gemeente Echt-Susteren 
Mevr. E. Cuijpers Gemeente Roerdalen 
Dhr. T. Gulpen Gemeente Simpelveld 
 
________________________________________________________________ 

 
1. Opening 
Wethouder Smitsmans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
1.1 Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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1.2. Mededelingen 
Dhr. Vreuls geeft aan dat het reglement van het cliëntenpanel van Omnibuzz na de zomervakantie 
wordt geëvalueerd. 
 
Dhr. Vreuls meldt dat er in de vervoerscijfers met 70% een stijgende trend van het reguliere vervoer 
te zien is.  
 
2. Inkomende en uitgaande stukken 
Wethouder M. Janssen meldt dat bij “2-bijlage AP2 het raadsbesluit” de verkeerde gemeente benoemd 
staat. Dit is het raadsbesluit van gemeente Leudal in plaats van gemeente Roerdalen. Dhr. Vreuls 
bevestigd deze constatering. 
 
Besluit: 
De inkomende en uitgaande stukken zijn door het bestuur ter kennisgeving aangenomen.  
 
3. Bestuurlijk 
a. notulen algemeen bestuur 28 april 2021 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van 28 april 2021. 
 
Besluit: 
Het bestuur stelt de notulen van het algemeen bestuur d.d. 28 april 2021 vast.  
 
b. notulen dagelijks bestuur 31 maart 2021 
Hierover zijn geen vragen/opmerkingen. 
 
Besluit: 
Het bestuur heeft kennisgenomen van de notulen van het dagelijks bestuur op 31 maart 2021. 
 
c. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling 
Tijdens de werksessies, onder leiding van PROOF adviseurs, is voorgesteld om de wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling nog niet door te voeren. De wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling is gekoppeld aan de afrekensystematiek.  
 
Wethouder S. L’Espoir vraagt zich af waarom het besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling niet wordt genomen. Op deze manier wordt alles uitgesteld en met elkaar verbonden. Dhr. 
Vreuls geeft aan dat meerdere wijzigingen gelijktijdig doorvoeren de voorkeur heeft.    
 
Besluit: 
Het bestuur stemt in met het besluit om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling uit te stellen.  
 
d. Kadernota 
Dhr. Vreuls geeft aan dat het evaluatierapport omtrent de gemeenschappelijk regeling in de vorige 
vergadering van het algemeen bestuur is besproken. Het kaderdocument kan gebruikt worden voor 
nieuwe wethouders, nieuwe ambtenaren en raadsleden als aanvulling op de reeds geldende kaders. 
Na vaststelling wordt het kaderdocument en een informatiebrief aan het college aangeboden. Dhr. 
Vreuls meldt dat op maandag 12 juli a.s. door Omnibuzz een online raadsinformatiebijeenkomst wordt 
gehouden. De bedoeling is dat de resultaten van het evaluatierapport gepresenteerd worden. Voor 
deze bijeenkomst hebben zich inmiddels 70 raadsleden aangemeld.  
 
Wethouder Piatek vraagt of het brondocument ook naar het college wordt gestuurd. Dhr. Vreuls geeft 
aan dat alles wordt doorgestuurd.   
 
Wethouders Smitsmans complimenteert Omnibuzz voor de optimale inzet.  
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Besluit: 
Het bestuur stemt in met de kadernota. 
 
4. Advies & Projecten 
 
a. Aanpassing DVO en productenboek 
Dhr. Vreuls licht toe dat de werkgroep de belangrijkste input vanuit de deelnemende gemeenten heeft 
verwerkt. In het productenbroek is door de afdeling Finance een onderdeel toegevoegd waar 
Omnibuzz financieel aan moet voldoen. Na vaststelling wordt het productenboek en DVO aan het 
college aangeboden.  
 
Besluit: 
Het bestuur stemt in met de aanpassing DVO en productenboek 
 
5. Uitvoering 

 
a. Omnibuzz en Corona 
Wethouder Piatek geeft namens gemeente Eijsden-Margraten een groot compliment richting 
Omnibuzz voor het organiseren van het vaccinatievervoer.  
 
Wethouder Mestrom complimenteert Omnibuzz namens gemeente Peel en Maas. Wethouder 
Mestrom vindt het van belang dat de gemeenten in de processen betrokken blijven. De dienstverlening 
moet op kwalitatief hoog niveau blijven. Dhr. Vreuls geeft aan dat het huidige vervoer aantrekt. 
Volgens dhr. Vreuls zijn er nog een aantal maatregelen van kracht, deze veroorzaken druk op het 
systeem en op de capaciteit. De personele bezetting bij de taxibedrijven en het aantal 
vervoersmiddelen spelen hier ook een rol in. Wethouder Smitsmans voegt hieraan toe dat wanneer 
het echt nodig is, de gemeenten hierover worden geïnformeerd.  
 
Wethouder de Graauw sluit zich aan bij de complimenten die zijn uitgesproken door wethouder Piatek. 
Gemeente Vaals is zeer tevreden over de duidelijke en complete informatie die tijdens de zienswijze 
zijn binnengekomen.  
 
Besluit: 
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken.  
 
b. Performance en bonus/malus 
Dhr. Vreuls geeft aan dat de vervoerders hun uiterste best doen om zo goed mogelijk te presteren. In 
de maand maart en april is er een bonus uitbetaald. Er wordt nu weer beter gepresteerd dan de norm. 
 
Besluit: 
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken.  
 
6. Bedrijfsvoering 

 
a. Zienswijzen gemeenten  
Hierover zijn geen vragen/opmerkingen. 
 
Besluit: 
De ingediende zienswijzen zijn door het bestuur ter kennisgeving aangenomen. Het bestuur stemt in 
met de beantwoording van de zienswijzen. 
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b. Concept jaarrekening 2020 
Wethouder Bastiaans geeft aan dat door gemeente Maastricht naar de resultaatbestemming 
jaarrekening 2020 is gekeken. De bestemmingsreserve ICT en personeel zijn geaccepteerd. Het college 
is van mening dat de toevoeging aan de algemene reserve tot € 900.000 niet noodzakelijk is.  
 
Volgens dhr. Vreuls is de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve binnen het afgesproken 
minimum en maximum. De afgelopen jaren heeft Omnibuzz gebruik gemaakt van de algemene 
reserve. Dhr. Vreuls is van mening dat de algemene reserve op niveau gebracht dient te worden.  
 
Dhr. Hees geeft aan dat het jaargangtraject op een korte termijn is doorlopen. De samenwerking is 
goed verlopen en het controleproces is een teamprestatie. De jaarrekening was complex inzake de 
coronabijdrage. De tarieven en het voorschot waren anders dan voorgaande jaren. Alles is getoetst en 
transparant neergezet. Conclusie: een mooi sluitstuk van het jaar 2020 voor Omnibuzz.  
 
Besluit: 
• Het bestuur stemt in met de resultaatverdeling en de jaarrekening 2020.  
• De ingediende zienswijzen zijn door het bestuur ter kennisgeving aangenomen.  
• Het bestuur stemt in met de beantwoording van de zienswijzen. 
 
c. Concept uitgangspuntennotitie 2021, begroting 2021-1 begroting 2022 en meerjarenperspectief 
2022-2024 
Dhr. Vreuls geeft aan dat in het voorstel duidelijk wordt weergegeven hoe Omnibuzz de financiële 
gevolgen van de coronapandemie denkt op te vangen.  
 
Besluit: 
• Het bestuur stemt in met de uitgangspuntennotitie 2021, de begroting 2021-1, de begroting 2022 

en meerjarenperspectief 2022-2024. 
• De ingediende zienswijzen zijn door het bestuur ter kennisgeving aangenomen.  
• Het bestuur stemt in met de beantwoording van de zienswijzen. 
 
7. Rondvraag en sluiting 
Wethouder Schatorje bedankt de voorzitter voor strakke leiding van deze vergadering. Het 
compliment gaat uit naar het goed functioneren van Omnibuzz als organisatie, dit weerspiegelt zich 
ook tijdens de vergadering.  
 
Wethouder H. Janssen meldt dat vanuit de raad de vraag is gekomen hoe om te gaan met het 
verankeren van rolstoelen in de taxibussen. Dhr. Vreuls geeft aan dat er tijdens de landelijke werkgroep 
waarbij de VNG en Omnibuzz aanwezig waren, is gesproken over een inhoud van de nieuwe code VVR.  
Inmiddels hebben de VNG en Omnibuzz zich teruggetrokken uit deze werkgroep.  
 
Dhr. Zimmermann voegt hieraan toe dat de veiligheid voorop staat en de chauffeur in een oogopslag 
moet kunnen zien of een rolstoel voldoet of niet; dit doormiddel van een ISO gecertificeerde rolstoel 
sticker. Maatwerk rolstoelen hebben deze sticker niet. Door de complexiteit van de uitvoering is er 
geen eenduidig beleid en wordt de regeling steeds uitgesteld.  
 
Wethouder R. Janssen geeft aan dat er vanuit het college enige zorgen zijn geuit naar aanleiding van 
het digitaliseren van een aantal zaken voor klanten. Dhr. Vreuls vindt dat wethouder R. Janssen een 
goed punt heeft, waar Omnibuzz ook heel bedacht mee omgaat. Omnibuzz is bezig met de 
ontwikkeling van “Mijn Omnibuzz”, echter wordt in de communicatie naar klanten rekening gehouden 
met het feit dat er ook klanten zijn die niet in de digitale versnelling mee kunnen gaan.  
 
Wethouder Smitsmans dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  
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Nicole Tobben  
Omnibuzz 
14 juli 2021 


