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Notulen vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 september 2016

Aanwezig:

Mevr. V. Tax Gemeente Venlo (voorzitter)

Dhr. B. Jacobs Gemeente Beesel

Mevr. L. Roefs Gemeente Bergen

Dhr. T. Gelissen Gemeente Brunssum

Dhr. G. Frische Gemeente Echt-Susteren

Dhr. E. Vandermeulen Gemeente Gennep

Dhr. P. Van Zutphen Gemeente Heerlen

Dhr. P. Driessen (plv.) Gemeente Horst aan de Maas

Dhr. L. Jongen Gemeente Kerkrade

Dhr. H. Leunessen Gemeente Landgraaf

Dhr. P. Verlinden Gemeente Leudal

Mevr. J. Smeets-Palmen Gemeente Maasgouw

Dhr. J. Gerats Gemeente Maastricht

Dhr. H. Geraats Gemeente Nederweert

Dhr. E. Slangen Gemeente Nuth

Dhr. R. Evers Gemeente Onderbanken

Dhr. R. Janssen Gemeente Peel en Maas

Mevr. E. Cuijpers Gemeente Roerdalen

Mevr. Smitsmans Gemeente Roermond

Mevr. J. Quadvlieg Gemeente Schinnen

Dhr. H. Hodinius (plv.) Gemeente Simpelveld

Dhr. H. Janssen Gemeente Stein

Dhr. P. de Graauw Gemeente Vaals

Dhr. L. Peeters Gemeente Venray

Dhr. P. Leunissen Gemeente Voerendaal

Dhr. H. Litjens Gemeente Weert

Dhr. G. Vreuls Omnibuzz (directeur en projectleider)

Dhr. L. Brüll Gemeente Venlo (projectleider)

Dhr. R. Suykerbuyk Gemeente Sittard-Geleen (beleidsmedewerker)

Dhr. M. Renne Omnibuzz (beleidsmedewerker)

Dhr. R. Titulaer Omnibuzz (kwartiermaker)

Mevr. K. van de Mortel Omnibuzz (financieel medewerker)

Mevr. P. Vanwersch Omnibuzz (managementassistente/notulist)

Afwezig met kennisgeving:

Dhr. B. Kamphuis Gemeente Sittard-Geleen (voorzitter)

Dhr. T. van Es Gemeente Beek

Dhr. J. Bisscheroux Gemeente Eijsden-Margraten

Dhr. P. Laheij Gemeente Gulpen-Wittem

Dhr. B. van Rijswijk Gemeente Meerssen

Dhr. B. Dauven Gemeente Valkenburg

________________________________________________________________

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

1.1. Opening
Wethouder Tax opent de vergadering en schorst deze daarna direct i.v.m. het niet halen
van het quorum. De vergadering wordt na 15 minuten weer geopend. Mocht het quorum
dan wederom niet gehaald zijn, dan kan de vergadering alsnog doorgang vinden.
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1.1. Opening
Wethouder Tax opent de vergadering en geeft aan dat het quorum inmiddels gehaald is.

Wethouder Kamphuis wordt vandaag vervangen door Wethouder Tax als voorzitter in
verband met privé omstandigheden.

1.2. Mededelingen
Vanuit het bestuur zijn er geen mededelingen.

Wethouder Leunessen geeft aan dat de downloadlink voor het downloaden van de
vergaderstukken te vroeg verloopt. Dhr. Vreuls geeft aan dat dit probleem verholpen is
zodra Ibabs geïmplementeerd is.

Besluit:
Afgesproken is dat de vergaderstukken tot de invoering van iBabs een dag later
verstuurd worden, zodat deze op de dag van de vergadering nog te downloaden zijn.

1.3. Vaststellen agenda
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.

2. Inkomende en uitgaande stukken

2.1. Brief beantwoording amendementen en moties
Wethouder R. Janssen heeft nog een e-mail gestuurd naar de leden van het Algemeen
Bestuur inzake de afspraken die destijds zijn gemaakt met de projectleiders over de
opmerkingen die in de raad gemaakt zijn. Dit waren een soort voorwaarden van de raad
om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.

De weergave hiervan ontbrak in de beantwoording van de amendementen en moties. Er
zijn twee punten waarop wethouder R. Janssen toezegging heeft:
1. Er is een apart besluit nodig voor de uitbreiding van de GR met andere

vervoersvormen zoals LLV en Wmo-BG.
2. Er moet onderzoek komen in hoeverre de frequentie van het pasgebruik invloed heeft

op de kosten die een gemeente maakt. Nu is verdeling gemaakt op 50%
inwonersaantal en 50% pashouders. Dit werd voorheen ook gehanteerd in Noord
Midden Limburg echter lag de regie toen niet bij de gemeenten c.q. de GR.

Wethouder R. Janssen wil graag de toezegging hieromtrent en deze toezegging
toevoegen aan beantwoording van de amendementen en moties.

Beantwoording van de hiervoor genoemde toezeggingen:
1. Apart besluit nemen voor instroming van de vervoersvormen LLV en Wmo-BG.
Dhr. Vreuls geeft aan dat het advies gemaakt wordt door de werkgroepen. Dit advies
wordt vervolgens besproken in het Dagelijks Bestuur en in het Algemeen Bestuur. Zodra
het Algemeen Bestuur akkoord geeft, wordt het advies voorgelegd aan de colleges voor
formele besluitvorming. Wethouder Tax voegt hier aan toe dat ieder lid van het
Algemeen Bestuur zelf kan bepalen of deze stukken doorgestuurd worden naar de raad
ter goedkeuring. Deze ruimte krijgt iedere gemeente. Het proces moet wel bewaakt
worden binnen de gemeenten. Dit ligt niet bij de GR.

Dit punt wordt schriftelijk bevestigd door Omnibuzz.

Wethouder Jongen vindt het de kracht van de samenwerking om vervoersstromen te
bundelen. De condities waaronder dit gebeurd is aan de gemeente zelf. De totale kracht
gaat verloren als gemeenten besluiten niet mee doen.

2. Frequentie pasgebruik invloed op kosten.
Wethouder Tax geeft aan dat dit onderzoek wordt ingesteld door Omnibuzz. Deze
toezegging is voor Wethouder R. Janssen voldoende.
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Wethouder R. Janssen geeft aan dat in het toetredingsbesluit van gemeente Peel en Maas
een inspanningsverplichting is opgenomen. Deze inspanningsverplichting is niet
meegestuurd met de beantwoording van de amendementen en moties. Afgesproken is
dat deze brief alsnog wordt toegestuurd aan de leden van het Algemeen Bestuur.

Wethouder Tax geeft aan dat de beantwoording van de amendementen en moties nu op
deze wijze is gedaan, echter is de GR een college regeling en kunnen er feitelijk geen
amendementen worden ingediend. Wethouder Vandermeulen voegt hier aan toe dat een
raad zienswijzen kan dienen en wil voorstellen om dit ook zo af te spreken.

Wethouder Smitsmans sluit zich hierbij aan. Zij heeft de raad ervan overtuigd dat het
niet mogelijk was om amendementen in te dienen. Dit moet voortaan consequent zijn.
Wethouder Quadvlieg heeft de raad geadviseerd om geen zienswijzen in te dienen. Er is
gekozen om dit te doen via een mededeling. Dit wordt echter wel op eenzelfde wijze
behandeld als de zienswijzen.

Wethouder Jacobs adviseert om richting de raden te communiceren dat de
amendementen en moties behandeld zijn als zienswijzen. De overige leden van het
Algemeen Bestuur zijn het hier mee eens.

Wethouders R. Janssen pleit er voor om soepel om te gaan met amendementen en
moties en de raden voldoende te informeren.

Wethouder Smeets-Palmen geeft aan dat juridisch gezien een raad zienswijzen kan
indienen. Als het om een motie of amendement gaat dan moet de desbetreffende
wethouder dit zelf oppakken. Dit gaat niet rechtstreeks naar de GR. Zienswijzen worden
wel behandeld door de GR.

Besluit:
Moties en amendementen worden behandeld door de wethouder en zienswijzen door de
GR. Er wordt geen uitzondering meer gemaakt op deze procedure.

3. Vaststellen concept notulen vergadering d.d. 6 juli 2016.
Wethouder Hodinius vraagt wanneer het concept vervoersreglement definitief gemaakt
wordt. Dhr. Vreuls geeft aan dat het concept is vastgesteld. Dit heeft hiermee de status
definitief gekregen.

Het tarief is uit het vervoersreglement gehaald. Deze worden verwerkt in de eerste
begrotingswijziging. De gevolgen van de aanbesteding zijn dan inzichtelijk.

Wethouder Hodinius vraagt wat de stand van zaken is omtrent het personeel van
Trafficon. Dhr. Vreuls antwoordt dat een aantal personeelsleden hebben aangegeven
interesse te hebben in een baan bij Omnibuzz. Over 2 weken starten een aantal
medewerkers van Trafficon met een stage.

Wethouder De Graauw vraagt wat de stand van zaken is omtrent de onderhandelingen
met Arriva. Dit onderdeel wordt later in de vergadering toegelicht.

Besluit:
Het bestuur stelt de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 6 juli
2016 vast.

4. Inrichting gemeenschappelijke regeling

4.1. Verordeningen
De juridische verordeningen worden voorbereid en in het komende DB vastgesteld. Het
gaat hier om interne organisatie verordeningen, geen gemeentelijke verordeningen.
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4.2. DVO’s
In de DVO’s kunnen zaken die afwijken van andere gemeenten worden vastgelegd. Het is
aan de individuele gemeenten om te bepalen of zij met de DVO naar de gemeenteraad
gaan. Het is een middel om de afspraken met Omnibuzz vast te leggen.

In oktober en november brengt Omnibuzz een bezoek aan de gemeenten. In dit gesprek
worden ook de DVO’s besproken. Ook de afwijkende verzoeken kunnen dan worden
besproken.

De DVO’s worden momenteel uitgewerkt door de werkgroep. Het is de insteek om dit
voor het einde van het jaar geregeld te hebben met iedere gemeente.

Wethouder Roefs vindt het prettig om voor het gesprek een concept DVO te ontvangen.
Het gesprek bij gemeente Bergen vindt plaats op 13 oktober 2016. Dhr. Vreuls zal er
voor zorgen dat de overeenkomsten tijdig binnen zijn.

Wethouder R. Janssen gaat er vanuit dat de DVO’s bij voorkeur voor 11 december 2016
getekend zijn. Echter moet de DVO aan de raad voorgelegd worden. Het grootste
gedeelte van de wethouders geeft aan dat zij de DVO ook aan de raad willen voorleggen.
Wel wordt aangegeven dat de DVO naar het college gestuurd moet worden en niet
rechtstreeks naar de raad.

Dhr. Brüll geeft aan dat het niet nodig is dat de DVO voor 11 december getekend is. De
dienstverlening van Omnibuzz is opgenomen in de GR.

Wethouder H. Janssen zou de term verordeningen liever niet gebruiken in verband met
verwarring met gemeentelijke verordening. Dhr. Vreuls geeft aan dat het om een interne
verordening gaat, maar zal afstemmen of er wellicht een andere term gebruikt kan
worden.

Met de inhuur GGD wordt de inhuur van GGZ ZL bedoeld.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken van de inrichting van de GR
Omnibuzz ter zake:
 Verordeningen
 Organisatie(plan)
 Dienstverleningsovereenkomsten

5. Voortgang aanbesteding vervoer
De bezwaartermijn van de aanbesteding eindigt op 3 oktober 2016 om 17.00 uur. In het
voorstel is een verslag opgenomen van hetgeen gebeurd is in de zomerperiode. De stand
van zaken wordt mondeling toegelicht.

Wethouder Van Zutphen vraagt wat het noodscenario is als een taxibedrijf dat de
aanbesteding gewonnen heeft failliet gaat. Dhr. Vreuls antwoordt dat dan een curator
wordt aangesteld. Deze zal bekijken of het bedrijf een doorstart kan maken. Kan dit niet
dan wordt het bedrijf te koop aangeboden aan eventuele andere taxibedrijven.
Wethouder Van Zutphen vraagt hoe de ritten dan opgevangen worden. Dhr. Renne
antwoordt dat nagestreefd wordt om nog tijdelijk door te rijden. In de aanbesteding is de
eis gesteld dat er enig inzicht in de financiële situatie gegeven moet worden. Echter is dit
geen garantie. Omnibuzz gaat met vervoerders van start die bij aanvang van het
contract gezond zijn.

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van de argumentatie en besluitvorming over de
verlenging van de indieningstermijn inzendingen aanbesteding vervoer van 3 augustus
naar 24 augustus 2016 (zie toelichting). Dit wordt als besluit vastgelegd in het besluiten-
overzicht.
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Het bestuur heeft kennisgenomen van de voorlopige gunning, zonder voorafgaande
verzending van het gunningsadvies, vanwege de verlenging van de indieningstermijn.

6. Voortgang inrichting regiecentrale

6.1. Gesprekken Arriva
Omnibuzz heeft vorige week de offerte van Arriva ontvangen inzake de “voor elkaar pas”.
De offerte wordt intern besproken. De verwachting is om in de maand oktober tot een
voorstel te komen. Dit voorstel wordt besproken in het Dagelijks Bestuur en vervolgens
in het Algemeen Bestuur.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken omtrent de “voor elkaar pas”.

6.2. Overeenkomst PZN
Inmiddels is overeenstemming met PZN bereikt. De overbruggingsovereenkomst is klaar.
Zowel de implementatie van de vervoerspercelen als de voortgang met PNZ verloopt
voorspoedig. Voor beide projecten is hetzelfde implementatieteam ingericht.

De kosten van het callcenter blijven binnen begroting. Vermoedelijk zal er zelfs een
kleine besparing zijn. Met PZN is een kostprijs+ tarief afgesproken. Dit houdt in dat PZN
een maandelijkse vergoeding ontvangst als zijnde winst.

Op de procedure met PZN is een onderhandse gunning met vrijwillige transparantie
toegepast. Deze procedure is succesvol verlopen.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken van de gesprekken met PZN
en de verwachte planning besluitvorming.

7. Beheerszaken

7.1. Uitgangspunten begroting en meerjarenraming
Volgend jaar volgt de eerste wijziging op de begroting 2017. Het prijsverschil op het
vervoer wordt echter al eerder bekend gemaakt.

Wethouder Hodinius heeft aan de raad voorgesteld om vooralsnog niet in te stemmen
met de begroting, omdat de tijd te kort bevonden is om tot een gedegen advies te
komen. Dhr. Vreuls is verrast door bovenstaande. Dhr. Vreuls heeft op 29 september a.s.
een overleg met wethouder Gulpen om de begroting te bespreken en zal dit ook
opnemen met de wethouder.

Dhr. Vreuls verzoekt om eventuele vragen over de begroting door te sturen naar
Omnibuzz. De afdeling Finance zal deze beantwoorden.

Wethouder Evers heeft de concept begroting besproken in het college. De tijd om de
begroting in de routing te krijgen is erg kort. Daarom doet het college een mededeling.
Wethouder Evers geeft wel aan dat er afspraken zijn gemaakt over het weerstands-
vermogen. Echter wordt nu 5% bovenop het budget gevraagd. Vanuit de gemeente
Onderbanken is aangegeven niet meer dan strikt noodzakelijk te reserveren voor een GR.
Pas als het niet anders kan, wordt bijgestort.

Bij gemeente Maasgouw is ook een noodgreep toegepast. Vanuit de raad volgt een
zienswijze die toeziet op de ingebrachte indexering.

Wethouder Roefs geeft aan dat een structurele bezetting van 61,5 FTE in de begroting is
opgenomen terwijl dit in het bedrijfsplan geschat is op maximaal 51 FTE. Wethouder
Roefs wil graag weten waarom dit nu hoger is.
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Dhr. Vreuls geeft aan dat het bedrijfsplan uitgaat van inschattingen. In de gesprekken
met PZN is naar voren gekomen dat de huidige bezetting hoger is dan dat Omnibuzz
heeft ingeschat. De kosten voor het callcenter-personeel zijn nu verrekend in het tarief
van Veolia. Doordat het callcenter overkomt naar Omnibuzz zijn deze kosten
inzichtelijker. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2017 verplicht om een privacy officer aan
te stellen en heeft Omnibuzz een eigen coördinator voor de automatisering nodig. Dit is
niet opgenomen in het bedrijfsplan.

Wethouder Driessen geeft aan dat er ondanks bovenstaande onderbouwing toch iets uit
te leggen valt aan de raden. Wethouder De Graauw vindt dat er helder gecommuniceerd
moet worden over de stijging in FTE; een toelichting maken waarom deze stijging nodig
is evenals de nieuwe functies.

Wethouder Peeters vraagt of de stijging van de FTE ook voor een kostenstijging zorgt.
Dhr. Vreuls geeft aan dat dit voor een kostenstijging zorgt en zal dit opnemen in de
notitie. De notitie wordt alleen naar de leden van het Algemeen Bestuur gestuurd
worden.

Zowel bij gemeente Nederweert als gemeente Beesel zullen de zienswijzen betrekking
hebben op monitoring en indexering.

Wethouder Peeters verzoekt om meer tijd te krijgen voor het indienen van de zienswijze
op de concept begroting 2017.

Het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz heeft besloten dat de termijn voor het indienen van
de zienswijzen gehandhaafd blijft. Zienswijzen die later binnenkomen worden niet
meegenomen. Vanaf volgend jaar wordt de termijn van 10 weken aangehouden.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de uitgangspunten van de begroting 2017 en
meerjarenbegroting 2018-2020 die op 1 september aan de raden en colleges van B&W
van de deelnemende gemeenten zijn verzonden.

7.2. Afrekensystematiek
Vanuit Omnibuzz is geadviseerd om te kiezen voor 1 tarief. In de aanbesteding is
uitdrukkelijk gekozen voor een plafondinschrijving, om ook het MKB een kans te geven.
Hierdoor is een verschil per perceel te verwachten.

Voor-calculatorisch tarief
De organisatiekosten zijn verdeeld op basis van 50% inwonersaantal en 50% aantal
pashouders. Per kwartaal wordt een voorschot in rekening gebracht. De afrekening vindt
1x per jaar plaats.

Als gemeenten nog een opschoonactie willen houden in verband met het aantal niet-
reizende klanten dan moet deze voor 1 januari 2017 zijn afgerond en verwerkt in de
webportal van Omnibuzz. De peildatum voor het aantal pashouders is 1 januari van ieder
jaar.

Wethouder Gelissen vraagt of solidariteit als keuze is vastgelegd. Wethouder Tax geeft
aan dat solidariteit ook in de huidige tarieven is meegenomen. Dhr. Brüll vult nog aan
dat Veolia nu een gewogen gemiddelde hanteert, maar dat niet precies bekend is hoe dit
is opgebouwd. Wel is bekend dat het solidariteitsbeginsel hierin is meegenomen. Het
voorstel is om dit op een transparante wijze voor te zetten.

Wethouder Gelissen vraagt welke administratieve last hangt aan het werken met 9
verschillende tarieven. Dhr. Vreuls geeft aan dat administratief gezien gewerkt kan
worden met 9 verschillende tarieven. Wat hiervan precies de last is, is niet bekend, maar
dit kan worden uitgezocht. Echter heeft het werken met 9 verschillende tarieven ook
andere nadelen. Sommige gemeenten liggen in twee percelen. Hiervoor zijn twee
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verschillende tarieven afgegeven. Als er gekozen wordt voor het handhaven van deze
verschillende tarieven dan moet in de begroting een inschatting gemaakt worden van
hoeveel ritten in ieder perceel gereden worden. Begeleiders mogen mee tegen
kostendekkend tarief. Als gereisd wordt tussen twee percelen dan verschilt het tarief van
de heen- en de terugweg.

Besluit:
De bestuurders stemmen in met:
 de huidige systematiek doorbelasting organisatiekosten, zoals bekrachtigd in

gemeenschappelijke regeling (gepubliceerd op 2 juni 2016) te handhaven;
 één gewogen gemiddelde vervoersprijs te hanteren voor alle deelnemers per zone,

tenzij de prijs per zone meer dan 10% afwijkt tussen Zuid en Noord Limburg; in dat
geval worden twee gewogen gemiddelde vervoersprijzen gehanteerd (één voor Noord
en één voor Zuid Limburg);

 per kwartaal een voorschot van de organisatiekosten in rekening te brengen bij de
deelnemers alsmede de daadwerkelijke vervoerskosten (op basis van het voor-
calculatorisch tarief). Aan het einde van ieder kalender jaar vindt finale afrekening
plaats van organisatie- en vervoerskosten.

8. Communicatie en voorlichting
Op 4 oktober a.s. wordt het persbericht inzake de definitieve gunning om 09:30
verstuurd naar de media. Afgesproken is dat de wethouders het persbericht onder
embargo ontvangen op 4 oktober 2016 om 08:30.

De bouw van de nieuwe website ligt op schema. Op verzoek worden twee foto’s
beschikbaar gesteld die de gemeenten mogen gebruiken in hun communicatie inzake
Omnibuzz.

Wethouder Janssen geeft aan dat er momenteel een opschoonactie is uitgezet binnen
gemeente Peel en Maas. Circa 600 pashouders worden uit het systeem gehaald omdat zij
niet reizen. Wethouder Janssen ziet graag dat deze klanten ook geen correspondentie
meer van Omnibuzz ontvangen. Dhr. Vreuls legt uit dat op het moment gemeente Peel
en Maas een klant uit het systeem haalt (webportal Omnibuzz), de klant geen post meer
van Omnibuzz ontvangt.

Dhr. Vreuls geeft aan dat een aantal gemeenten het verzoek hebben ingediend om aan
te sluiten bij een raads- of commissievergadering. Dit is geen probleem en één van de
projectleiders zal hierbij aansluiten. Echter wordt ook regelmatig het verzoek ingediend
om informatie te geven bij Wmo-raden. Dit verzoek moet door de gemeenten zelf
ingevuld worden.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken rondom communicatie en
voorlichting en de geplande activiteiten.

9. Rondvraag en sluiting
Wethouder Smitsmans geeft aan dat de begroting besproken is in de

commissievergadering en dat het softwarepakket een zorgpunt is. Zij wilden dit in de

zienswijzen opnemen, echter is met wethouder Smitsmans afgesproken dat zij dit als

signaal zou afgeven in de vergadering van het Algemeen Bestuur. De commissie vraagt

zich af waarom de systemen van bijvoorbeeld Flevoland en Gelderland niet ingezet

kunnen worden.

Dhr. Vreuls zal er voor zorgdragen dat de opmerking en vraag van de commissie

beantwoord wordt. Daarnaast geeft dhr. Vreuls aan dat de software die momenteel in

Nederland geleverd kan worden geschikt is voor ca. 1.000 tot 1.500 ritten per dag.
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Omnibuzz verzorgt vele malen meer ritten. Daarbij ondervinden ze in Gelderland

problemen met de software en wordt er in Flevoland niet gewerkt met software.

Wethouder R. Janssen geeft aan dat nu de norm van 12 maanden niet reizen gehanteerd

wordt voor het intrekken van een vervoerspas. Dhr. Vreuls geeft aan dat dit correct is

echter is de gemeenten verantwoordelijk voor het daadwerkelijk intrekken van de

vervoerspas. Daarbij moet iedere gemeente dit verwerken in de webportal van

Omnibuzz.

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.

Priscilla Vanwersch

Omnibuzz

20 oktober 2016


