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Vastgestelde notulen vergadering Algemeen Bestuur d.d. 11 mei 2016

Aanwezig:

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

Mevr. V. Tax Gemeente Venlo (vicevoorzitter)

Dhr. T. van Es Gemeente Beek

Dhr. B. Jacobs Gemeente Beesel

Dhr. T. Gelissen Gemeente Brunssum

Dhr. G. Frische Gemeente Echt-Susteren

Dhr. J. Bisscheroux Gemeente Eijsden-Margraten

Dhr. E. Vandermeulen Gemeente Gennep

Dhr. P. Laheij Gemeente Gulpen-Wittem

Dhr. P. Van Zutphen Gemeente Heerlen

Dhr. L. Jongen Gemeente Kerkrade

Dhr. Van der Valk Gemeente Landgraaf (plv. lid)

Dhr. P. Verlinden Gemeente Leudal

Mevr. J. Smeets-Palmen Gemeente Maasgouw

Dhr. J. Gerats Gemeente Maastricht

Dhr. B. Van Rijswijk Gemeente Meerssen

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. T. Gulpen Gemeente Simpelveld

Dhr. H. Janssen Gemeente Stein

Dhr. P. de Graauw Gemeente Vaals

Dhr. B. Dauven Gemeente Valkenburg a/d Geul

Dhr. L. Peeters Gemeente Venray

Dhr. H. Litjens Gemeente Weert

Dhr. G. Vreuls Omnibuzz (directeur en projectleider)

Dhr. L. Brüll Gemeente Venlo (projectleider)

Mevr. P. Vanwersch Omnibuzz (managementassistente notulist)

Afwezig met kennisgeving:

Mevr. L. Roefs Gemeente Bergen

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

Dhr. P. Leunissen Gemeente Voerendaal

________________________________________________________________

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

1.1. Opening
Wethouder Kamphuis opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is
door een heel team hard gewerkt aan de totstandkoming van de gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (hierna te noemen GR) waardoor het mogelijk
wordt om het doelgroepenvervoer op Limburgse schaal te organiseren.

Wethouder Kamphuis vraagt formeel toestemming om als voorzitter op te treden tot
agendapunt 3. De bestuurders zijn hiermee akkoord.
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Wethouder Kamphuis introduceert de toehoorders van de vergadering; aanwezig zijn
leden van de klankbordgroep, de juridische adviseurs, de adviseur van Forseti en leden
van de projectgroep Doelgroepenvervoer. Daarnaast zijn medewerkers van Omnibuzz
aanwezig en de communicatieadviseur.

Vanwege de start van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur is de stuurgroep
doelgroepenvervoer opgeheven. Wel blijven de leden, vanwege hun kennis en expertise,
betrokken bij het nieuwe Dagelijks Bestuur als zijnde een adviesraad zonder bestuurlijke
rol.

Er volgt een korte voorstel ronde.

1.2. Mededelingen
Abusievelijk is een deel van de besluitvorming van gemeente Onderbanken meegezonden
met de vergaderstukken. Dit had de motie van gemeente Onderbanken moeten zijn. Dit
stuk wordt tijdens de vergadering uitgereikt. Hetzelfde geldt voor Agendapunt 5 in het
kader van de mandatering.

1.3. Vaststellen agenda
Er zijn geen toevoegingen voor de agenda en de agenda wordt vastgesteld.

2. Inkomende stukken

2.1. Publicatie Staatscourant Sittard-Geleen
De GR Omnibuzz is vanochtend gepubliceerd in de Staatscourant.

Wethouder Smitsmans vraagt of het voldoende is als alleen Gemeente Sittard-Geleen dit
doet. Dhr. Schrijvers (juridisch adviseur Omnibuzz) geeft aan dat artikel 26 van de GR
zegt dat gemeente Sittard-Geleen aangewezen is om de GR te publiceren. Een afschrift
van deze publicatie wordt doorgestuurd naar de bestuurders. Wel is iedere gemeente
verplicht om de GR op te nemen in het register.

3. Voorstel keuze DB en aanwijzen voorzitter.
Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de 10 gemeenten blijft in functie om de
financiële zaken te regelen en verantwoording af te leggen. Er is hierdoor tijdelijk een
dubbel bestuur.

Er is een voorstel gemaakt voor de inrichting van het nieuwe Dagelijks Bestuur alsmede
het voorzitterschap.

Zoals eerder aangegeven is de stuurgroep opgeheven en gaat deze in 2016 nog verder
als een adviesraad voor het nieuwe Dagelijks Bestuur.

Wethouder Palmen begrijpt dat er een dubbele structuur noodzakelijk is echter moet het
voor beide besturen duidelijk zijn over welke punten zij verantwoordelijk zijn. Hier mag
geen twijfel over bestaan. Wethouder Kamphuis geeft aan dat het oude Algemene
Bestuur en Dagelijks Bestuur alleen in tact blijft voor de uitvoering van de huidige
regeling tot 11 december 2016. Dit is niet gerelateerd aan de nieuwe situatie.

In de GR is artikel 30 opgenomen, de overgangsbepaling. Hierin is duidelijk vastgesteld
wat de verschillen zijn voor ieder bestuur. Het onderscheid in taken en bevoegdheden
staat hier duidelijk in verwoord.

Besluit
 Het bestuur stemt unaniem in met het voorstel voor de keuze van het Dagelijks

Bestuur en het voorzitterschap.
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4. Publiekrechtelijke samenwerking

4.1. Ingediende moties en amendementen
De publiekrechtelijke samenwerking is tot stand gekomen. In het kader hiervan hebben
diverse gemeenten moties en amendementen ingediend. In feite kan een raad geen
amendement indienen, maar om op goede wijze met de raden op te trekken worden ook
deze punten meegenomen.

Informeren raden
Omnibuzz zal het initiatief nemen om regionale bijeenkomsten te organiseren waar de
raden geïnformeerd worden.

Verdeelsystematiek
Dit wordt geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur in het najaar.

Dienstverleningsovereenkomsten
Deze worden per gemeente opgesteld.

Invlechten Leerlingenvervoer
Er wordt een voorstel gemaakt door de werkgroep. De verdere uitwerking wordt in het
Algemeen Bestuur besproken. Ook de raden kunnen hier hun zienswijze op geven.

Uittredingsprotocol
Hier staat een termijn van 5 jaar voor. Echter heeft gemeente Venray gevraagd voor een
evaluatie over 3 jaar. Het Dagelijks Bestuur zal hier aandacht aan besteden.

Wethouder Gelissen geeft aan dat bij de vergaderstukken alleen de reactie van gemeente
Venray is opgenomen. Om een goede start te maken moet er een reactie naar alle
gemeenten gestuurd worden.

Wethouder Tax geeft aan gemeente Venray expliciet een antwoord van de stuurgroep
heeft gevraagd. Afgesproken is dat er een ontvangstbevestiging gestuurd wordt naar alle
gemeenten die een motie/amendement hebben ingediend en dat er op korte termijn een
reactie volgt.

Peel en Maas heeft de raad kritisch gekeken naar de GR. Dit heeft geresulteerd in een
aantal amendementen/voorstellen. Hierop is een schriftelijk antwoord gekomen van de
projectleiders. Dat is ter kennis gebracht van de gemeenteraad. Bij de agendastukken is
dit antwoord abusievelijk niet als bijlage toegevoegd. Gevraagd wordt dit alsnog te doen,
zodat iedereen hiervan kennis kan nemen.

Wethouder Smitsmans vindt het van belang om de raden op de hoogte te houden van
hetgeen vandaag besloten wordt. Dit kan door middel van één gezamenlijke Raads-
informatiebrief. Dit onderwerp moet iedere vergadering geagendeerd worden.

Wethouder Quadvlieg geeft aan dat vanwege het feit dat er niet geamendeerd mag
worden, de raad de opmerkingen per brief heeft aangereikt. Echter zit deze brief niet bij
de stukken. Zij verzoekt om deze brief op eenzelfde wijze te behandelen.

Wethouder Tax geeft aan dat de stuurgroep destijds heeft besloten dat er ruimte is voor
moties. Echter is het de verantwoordelijkheid van het AB-lid dat opmerkingen opgepakt
worden en besproken worden in het Algemeen Bestuur.

4.2. Verzoeken tot toetreding (22 gemeenten)
De colleges van de toetredende gemeenten moeten het raadsbesluit nog bekrachtigen
voor zover dit nog niet gebeurd is. Hiervoor wordt een collegevoorstel opgesteld door
dhr. Brüll.
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4.3. Verordeningen
De bestaande verordeningen van Omnibuzz worden momenteel getoetst door dhr.
Schrijvers. Aan de hand hiervan is een tijdpad opgesteld. Voor de zomer worden alle
verordeningen inclusief het klachtenreglement gereed gemaakt en besproken met de
klankbordgroep.

Wethouder J. Gerats wil prioriteit geven aan de klachtenprocedure van Omnibuzz.

4.4. Uitvoering huidige overeenkomst Veolia en gevolgen gemeenten
Tot en met 10 december 2016 loopt de huidige concessie met Veolia Transport
Nederland. Tot deze datum wordt het Regiotaxi-vervoer door Veolia verzorgd. Dit
betekent dat de huidige bestuurlijke settings gehandhaafd blijven totdat alle kwesties,
verband houdend met dit contract zijn afgehandeld.

Concreet wil dit zeggen dat de huidige samenwerkingen in stand blijven totdat de laatste
verantwoording (jaarrekening 2016) in iedere overlegsituatie op de voorgeschreven wijze
is vastgesteld en afgehandeld.

4.5. Financiële procedures
Wethouder J. Gerats is van mening dat er geen kortere periode van inspraak gehanteerd
mag worden dan 8 weken. Wethouder Kamphuis geeft aan dat er niet gevraagd wordt
om een vrijbrief om de periode van 8 weken in te korten. Echter is er wel een
risicoparagraaf opgenomen. Het spreekt voor zich dat er alles aan gedaan wordt zodat
het binnen de termijn geregeld wordt. Wethouder Gelissen geeft aan dat de 8 weken een
wettelijk recht van de raad is en dat dit in stand gehouden moet worden.

Wethouder Van Rijswijk vraagt waarom hij twee keer naar de raad moet voor de
begroting. Dhr. Vreuls antwoordt dat voor de oude Omnibuzz gemeenten formeel een
begroting 2017 is ingediend. Deze moet worden teruggetrokken en vervangen worden
door een nieuwe begroting.

Besluiten
 Het bestuur heeft kennisgenomen van de ingediende amendementen en moties. Er

volgt een reactie naar de gemeenten die een amendement/motie hebben ingediend;
 Het bestuur heeft kennisgenomen van de beschreven procedure voor wat betreft de

aanpassingen van de verordeningen;
 Het bestuur heeft kennisgenomen van de problematiek rondom de termijn van 8

weken voor de vorming van zienswijze gemeenten, echter is besloten dat de termijn
van 8 weken gerespecteerd dient te worden;

 Het bestuur stemt in het verlengd boekjaar 2017.

5. Fasering implementatie regiemodel en aanbesteding

5.1. Fasering in procedure
Naar aanleiding van de marktconsultatie zijn er gesprekken gevoerd met de vervoerders.
Bij het wegvallen van het regiotaxi vervoer ontstaan er bij de vervoerders financiële
problemen doordat de kosten voor de planning en regie niet opgevangen kunnen worden
door andere opdrachten. Ook wordt verwacht dat de planners die nu werken bij de
vervoerders willen overstappen naar Omnibuzz. Dit zorgt voor een personeelsprobleem
bij de vervoerders. Daarnaast is er tot op heden geen geschikte planningssoftware
gevonden.

Gezien bovenstaande is er een voorstel geschreven om een fasering aan te brengen.
Deze tussenfase is nodig om de uitvoering van het vervoer te garanderen waarbij de
planning voorlopig nog bij de vervoerder ligt.

Wethouder H. Geraats vindt het jammer dat in de raden stukken gepresenteerd zijn waar
uitvoerig is ingegaan op de voor- en nadelen van een regiemodel, maar waarbij geen
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melding is gemaakt dat de uitvoering wellicht niet haalbaar is. Dit had het nodige
uitlegwerk gescheeld.

Wethouder Cuijpers vindt het belangrijk dat deze keuze gedeeld wordt met de raden
middels een Raadsinformatiebrief.

Wethouder R. Janssen begrijpt de noodzaak, echter was één van de voordelen dat de
kleine vervoerders een kans zouden hebben in de gunning en vraagt of dit in de
tussenfase ook nog mogelijk is. Daarnaast ontstaan de genoemde problemen voor de
vervoerders over twee jaar ook.

Dhr. Vreuls legt uit dat in de nota van uitgangspunten wordt opgenomen dat er
uitgegaan wordt van een minimum prijs. Daarbij geldt dat de prijs niet het belangrijkste
criterium is. Door de fasering komt het moment dat leerlingenvervoer en Wmo-bg
vervoer instromen in de regiecentrale dichterbij het moment van overnemen van de
planning. Hier kunnen de vervoerders op anticiperen.

In de tussenfase moet het duidelijk zijn dat de vervoerders toegroeien naar een situatie
waarbij de regie totaal wordt overgenomen door Omnibuzz.

Wethouder Jongen vraagt wat de consequenties voor de gemeenten zijn als er
trapsgewijs wordt overgegaan naar een Regiecentrale. Wethouder Kamphuis geeft aan
dat dit zonder kosten zal zijn.

Wethouder Gelissen vraagt of het inhuren van een callcenter voor één jaar duurder is
dan voor een langere periode. Dhr. Vreuls antwoordt dat het huidige callcenter van PZN
als einddatum 10 december 2016 heeft. Een overname is voor het personeel een win-win
situatie. Los hiervan wordt een scenario uitgewerkt waarbij het callcenter zelf opgezet
wordt voor de komende jaren. De kostenstructuur verandert niet. De kosten moeten
betaald worden, al dan niet zelf of aan de vervoerders.

Wethouder Gelissen verzoekt om een financiële paragraaf op te nemen waarin dit
duidelijk uitgelegd wordt.

Wethouder J. Gerats wil de keuze voor fasering niet te zwaar maken. In relatie tot de
vervoerders wordt hier nu voor gekozen. Dit kan meegenomen worden in de
Raadsinformatiebrief, echter niet te zwaar verwoorden.

Wethouder Evers vindt het lastig om deze keuze budgettair neutraal te noemen richting
de raad. Zodra inwonersaantallen stijgen, verandert het budget. Wethouder Kamphuis
adviseert om niet keihard te benoemen dat de fasering kostenneutraal is. Dit is wel een
streven.

Wethouder Vandermeulen vindt het belangrijk deze keuze kostenneutraal is. Er zou
gestart worden met een Regiecentrale, waarbij het combineren van ritten het nodige
voordeel zou opleveren.

Dhr. Vreuls geeft aan dat in het oorspronkelijke voorstel is aangegeven dat de efficiency
slag niet direct gehaald zou worden, pas bij invlechting van leerlingenvervoer en Wmo-
bg. Het gaat in eerste instantie alleen om het regiotaxi vervoer. Dhr. Brüll vult aan dat
de tussenfase maximaal 1 tot 2 jaar is. Het uiteindelijke einddoel verandert hier niet
door.

Wethouder Gelissen vraagt wat de route is; Raadsinformatiebrief van AB/DB naar griffie
of college. Wethouder kamphuis geeft aan dat de GR een collegeregeling is, dus het
college dient de Raadsinformatiebrief door te sturen naar de raad.

Omnibuzz heeft twee kwartiermarkers aangesteld om zaken in goede banen te leiden. Dit
wordt momenteel voorgefinancierd door Omnibuzz. Het verzoek is om in te stemmen met
deze financiering en het eerder starten van de kwartiermakers.
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5.2. Vervoersreglement
Wethouder Gerats spreekt zijn verbazing uit over het feit dat er zonder enig ambtelijk
overleg vergaande voorstellen tot harmonisering zijn gedaan. Dit wijkt af van de
presentatie die gegeven is in de raden.

Het vervoersreglement ligt ter kennisgeving voor aan het bestuur. De Raadscommissie
vervoersreglement komt op 1 juni 2016 samen voor een informatieve bijeenkomst. De
opmerkingen vanuit deze groep en de klankbordgroep worden meegenomen naar het
Algemeen Bestuur.

Er is altijd ruimte voor lokale keuzes. Deze worden in de DVO’s vastgelegd.

Wethouder Peeters stelt voor om een extra vergadering te plannen om van gedachten te
wisselen over het vervoersreglement alvorens over te gaan tot besluitvorming. Dhr.
Vreuls geeft aan dat er in september een vergadering gepland staat. Deze kan hiervoor
gebruikt worden. Het daadwerkelijk besluit wordt dan in een volgende vergadering pas
genomen.

Wethouder Gelissen geeft aan dat er op pagina 13 van het vervoersreglement staat dat
het maatwerk budget binnen gemeente Brunssum altijd minder is dan het gemeentelijke
maximum. Dit is onjuist, want er is geen gemeentelijk maximum bij gemeente
Brunssum. De projectleiding zal dit laten corrigeren.

Wethouder Palmen geeft aan dat de aansluiting op Valys tot nu toe goed geregeld is.
Klanten hebben echter een Regiotaxi vervoerspas nodig om met Valys te kunnen reizen.
Dit wordt meegenomen door de projectleiding.

Wethouder J. Gerats vindt het belangrijk dat het VN-verdrag op een goede wijze vorm
krijgt. Er zijn vanuit de raad vragen gesteld over het grensoverschrijdend karakter
hiervan. De gemeente is verantwoordelijk voor lokale verplaatsingen. Het is van belang
dat er aan de Provincie Limburg en het Ministerie getoond wordt dat hier op een
adequate wijze aandacht aan besteed wordt. Wethouder Kamphuis en wethouder Frische
onderschrijven dit. Dit punt wordt meegenomen.

Wethouder R. Janssen vraagt of klanten die geen nieuwe vervoerspas meer krijgen
(doordat zij al 2 jaar geen gebruik maken van de regiotaxi) hierover geïnformeerd
worden. Dhr. Vreuls antwoordt dat iedere klant een brief krijgt wat de gevolgen zijn van
niet reizen.

Wethouder Van der Valk vraagt of deze maatregel invloed op de kosten heeft en wat het
ijkmoment is. Dhr. Vreuls geeft aan dat de peildatum het aantal vervoerspassen op 1
januari en 31 december van een jaar is.

Wethouder Peeters vraagt of het de bedoeling is dat de OV jaarkaart, die mensen in
Noord Midden Limburg gratis krijgen, ook in de andere regio’s aangeboden wordt. Dhr.
Vreuls geeft aan dat er momenteel twee kaarten in omloop zijn; gratis in Noord Midden
Limburg en tegen betaling van 75 euro in Omnibuzz gebied. Het is de bedoeling dat deze
laatste wordt voortgezet. Echter moeten hierover nog overleg gevoerd worden met
Arriva.

Besluiten
 Het bestuur stemt in met de omschreven fasering;
 Het bestuur stemt in met de nota van uitgangspunten;
 Het bestuur stemt in met de beschreven opzet voor de uitbreiding van 10 naar 32

gemeenten;
 Het bestuur neem kennis van alle werkzaamheden om de (administratieve) applicatie,

organisatie en processen gereed te maken om de opschaling van het klantenbestand
naar 32 gemeenten goed te laten verlopen;

 Het bestuur stemt in met het verzenden van een nieuwe vervoerspas aan de klanten;
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 Het bestuur stemt in met de voorgestelde personeelsbezetting van de afdeling
administratie/klantenservice;

 Het bestuur stemt (achteraf) in met het inschakelen van de kwartiermakers en het
financieren van de kosten voor deze kwartiermakers cf. afspraken;

 Het bestuur neemt het concept vervoersreglement ter kennisgeving aan;
 Het bestuur stemt in met de Algemene Voorwaarden van de VNG als kader voor de

inkoop;
 Het bestuur stemt in met het uitvoeren en implementeren van alle voornoemde

voorstellen binnen de beschreven kaders onder mandaat van het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur heeft de bevoegdheid om onder-mandaat te verlenen aan de
directeur.

 Het bestuur stemt in met het inplannen van een extra vergadering ten behoeve van
het vervoersreglement

6. Communicatie en voorlichting
Wethouder Kamphuis geeft aan dat er een nieuwsbrief gepland stond, echter is deze
uitgesteld omdat het vervoersreglement nog niet is vastgesteld.

Wethouder Gelissen vindt het belangrijk dat de overgang voor de klant zo soepel
mogelijk verloopt. Wethouder H. Janssen vraagt om de klantinformatie en informatie
naar gemeenten gelijk te laten verlopen.

Besluiten
 Het bestuur is akkoord met naam en huisstijl.
 Het bestuur stemt in met de voorgestelde communicatiemiddelen.

7. Vergaderschema
De gekozen vergaderdag blijkt lastig voor de meeste wethouders.

Besluit
 Het bestuur verzoekt om een nieuwe vergaderplanning te maken. Het secretariaat

van Omnibuzz zal deze opstellen en communiceren.

8. Rondvraag en sluiting
Wethouder Slangen vraagt of er een gezamenlijk persbericht wordt verspreid. Wethouder
Kamphuis antwoordt dat dit morgen verspreid wordt. Het secretariaat zal een afschrift
hiervan doorsturen naar de bestuurders. Ook de communicatieadviseurs van de
gemeenten worden hierover geïnformeerd.

Wethouder Gelissen vraagt of er ook een ambtelijk vooroverleg gepland wordt. Dhr.
Vreuls antwoordt dat voorafgaand aan het Algemeen Bestuur de vergaderstukken
voorbesproken worden met de verschillende coördinatoren.

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.

Tot slot spreekt Wethouder Kamphuis een woord van dank uit naar de projectleiding voor
al hun inspanningen in de afgelopen periode.

Niets meer aan de orde zijnde sluit Wethouder Kamphuis de vergadering en dankt allen
voor hun inbreng.

Priscilla Vanwersch

Omnibuzz

27 mei 2016


