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Vastgestelde notulen vergadering Algemeen Bestuur d.d. 6 juli 2016

Aanwezig:

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

Dhr. B. Jacobs Gemeente Beesel

Mevr. L. Roefs Gemeente Bergen

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

Mevr. B. Op de Laak 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. 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. 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. T. Zimmermann Omnibuzz (beleidsmedewerker)

Mevr. P. Vanwersch Omnibuzz (managementassistente/notulist)

Afwezig met kennisgeving:

Mevr. V. Tax Gemeente Venlo (vicevoorzitter)

Dhr. T. van Es Gemeente Beek

________________________________________________________________

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

1.1. Opening
Wethouder Kamphuis opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1.2. Mededelingen
Wethouder Kamphuis is voorstander van digitaal werken en er zal gezocht worden naar
een systeem waarmee de stukken op een efficiënte manier gedeeld kunnen worden met
alle wethouders.
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Er zijn verder geen mededelingen.

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van de mededelingen.

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

2a. Inkomende en uitgaande stukken

Uitspraak gerechtshof LLV gemeente Borsele;
Er is een toelichting gemaakt door Koenen & Co. Dit wordt bij agendapunt 2b behandeld.

Uitnodiging informatiebijeenkomsten ambtenaren.
Dhr. Vreuls licht toe dat de bijeenkomst met name gericht is op de uitvoerende
ambtenaren. Met uitzondering van de gemeente Kerkrade zijn er nog weinig
aanmeldingen. Afgesproken is dat de wethouders dit nogmaals onder de aandacht
brengen.

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van de in- en uitgaande stukken.

2b. Voorstel en toelichting uitspraak gerechtshof gemeente Borsele
Accountantskantoor Koenen & Co heeft een advies uitgebracht naar aanleiding van de
uitspraak van het gerechtshof. Het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz heeft besloten om
hier geen gevolg aan te geven. Het Algemeen Bestuur wordt verzocht om hier mee in te
stemmen.

Wethouder Peeters wil voorkomen dat de gemeenten er later achter komen dat er een
BTW nadeel is dat niet voorzien was.

Dhr. Vreuls licht toe dat dit een onderwerp is dat voor alle gemeenten in Nederland geldt.
Het advies is om nu af te wachten aangezien dit puur het Leerlingenvervoer betreft en
niet Regiotaxi.

Het bestuur stemt in met het voorstel van het Dagelijks bestuur. Hierbij maakt
wethouder J. Gerats nog de opmerking dat het Dagelijks Bestuur de ruimte moet krijgen
om als er financiële risico’s zijn te acteren op de bevonden zaken. Het bestuur stemt
hiermee in. Dit wordt als extra punt opgenomen in de besluitenlijst.

Besluit:
Het bestuur stemt in met het besluit van het Dagelijks Bestuur om geen verdere actie te
ondernemen richting belastingdienst naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van
Justitie in de zaak van gemeente Borsele en de ontwikkelingen dienaangaande voorlopig
af te wachten.

3. Vaststellen notulen vergadering d.d. 11 mei 2016.
De besluitvormig wordt in het vervolg gekoppeld aan het agendapunt.

Ter verduidelijking wordt de voorletter van beiden wethouders Janssen toegevoegd. Dit
geldt ook voor wethouder J. Gerats en wethouder H. Geraats.

Pagina 3
De alinea over gemeente Peel en Maas inzake de amendementen en moties wordt
aangepast volgens de formulering zoals wethouder R. Janssen deze heeft opgesteld.
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Wethouder Vandermeulen geeft aan dat hij nog geen antwoord heeft ontvangen inzake
de moties en amendementen. Wethouder Kamphuis geeft aan dat na de zomer één
antwoord wordt gestuurd naar alle gemeenten.

Wethouder Litjens geeft aan dat gemeente Weert zienswijzen heeft ingediend. Deze
zienswijzen worden eveneens meegenomen. Hetzelfde geldt voor de brief van de
gemeente Schinnen.

Pagina 4
In het verslag wordt bij de besluitvorming duidelijker geformuleerd dat de 8 weken
termijn in stand gehouden wordt.

Mocht blijken dat de begroting nog niet geheel gereed is dan wordt deze toch tijdig
ingediend. Eventuele aanpassingen volgend dan middels de 1e wijziging.

Pagina 6
Wethouder Frische geeft aan dat hij in de vorige vergadering een opmerking heeft
gemaakt om verantwoordelijkheden daar te laten waar ze horen. Hij doelt hiermee op
o.a. het vervoersreglement. Dit soort zaken horen in de voorbereiding thuis in een
ambtelijk overleg en bestuurlijk bij een Algemeen Bestuur. De bijeenkomst met de
raadsleden inzake het vervoersreglement was een informatieve bijeenkomst.

Pagina 7
Wethouder Gelissen geeft aan dat er in de vorige vergadering een opmerking is gemaakt
over het ambtelijk vooroverleg. Echter heeft dit niet plaatsgevonden voorafgaand aan
deze vergadering.

Wethouder Kamphuis geeft aan dat de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden
voorbereid met de Commissie van Advies. De vergadering van het Algemeen Bestuur
wordt voorbereid in het coördinatorenoverleg. De 1e vergadering staat gepland op 20 juli
en 21 juli 2016.

Actiepuntenlijst
Wethouder J. Gerats wil graag het actiepunt grensoverschrijdend vervoer opnemen. Dit
wordt alsnog toegevoegd.

Besluit:
Het bestuur stelt de notulen vast na het doorvoeren van bovengenoemde aanpassingen.

4. Voortgang inrichting Gemeenschappelijke Regeling

4.1. Optimalisatie GR
Dhr. Vreuls geeft aan dat de werkgroep optimalisatie GR een notitie heeft gemaakt
waarin alle wijzigingen zijn opgenomen. Deze notitie wordt in de vergadering van oktober
geagendeerd.

Omnibuzz heeft opdracht verleend aan de werkgroep om de dienstverlenings-
overeenkomsten voor te bereiden. Deze zijn in het najaar gereed.

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van de stand van zaken.

4.2. Verordeningen
De verordeningen zijn vrijwel allemaal gereed. De klachtenprocedure en het
aanbestedingsreglement worden op korte termijn besproken en worden geagendeerd in
oktober.

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van de stand van zaken.
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4.3. Organisatie
De organisatieopzet is in concept gereed. Zodra deze definitief is vastgesteld wordt de
bemensing ingevuld.

Alle bovengenoemde zaken zijn ambtelijk afgestemd.

Wethouder Palmen-Smeets vraagt of de raden hier een rol in hebben. Dhr. Vreuls geeft
aan dat het hier om interne verordeningen gaat, niet om gemeentelijke verordeningen.

Wethouder Vandermeulen geeft aan dat de raad betrokken wil worden bij het opstellen
van de DVO in verband met de lokale afspraken. Wethouder Vandermeulen pleit er voor
om hier voldoende tijd voor te nemen.

Dhr. Vreuls geeft aan dat hij samen met dhr. Brüll en dhr. Zimmermann na de zomer
iedere gemeente zal bezoeken om de aparte afspraken af te stemmen. Het concept DVO
wordt hierna besproken met het Algemeen Bestuur. Zodra dit akkoord is kan de DVO per
gemeente definitief ingevuld worden.

Het is aan de gemeente zelf hoe de raad hierin betrokken wordt.

Wethouder R. Janssen vraagt wie de gewijzigde gemeenschappelijke regeling na de
optimalisatie vaststelt. Dhr. Brüll geeft aan dat de werkgroep bezig is met het
optimaliseren van de GR. Alle aanpassingen worden eerst ambtelijk getoetst. Vervolgens
wordt dit besproken met het Dagelijks Bestuur en vervolgens het Algemeen Bestuur. Na
instemming wordt de GR naar de gemeenten gestuurd ter vaststelling.

Wethouder R. Janssen geeft aan dat er toezegging is gedaan dat de jurist van gemeente
Peel en Maas hierbij betrokken zou worden, dit is echter niet gebeurd. Wethouder
Kamphuis geeft aan dat dit alsnog opgepakt wordt.

Wethouder Gelissen vraagt wat de noodzaak en urgentie is om hier op relatief korte
termijn mee naar de raden te gaan. Wethouder Gelissen geeft de voorkeur om alleen
naar de raden te gaan als er zaken naar voren komen die het reguliere functioneren
onmogelijk maken, anders kan dit ook in een later stadium plaatsvinden.

Afgesproken is dat het voorstel voor de optimalisatie van de GR besproken wordt met het
Dagelijks Bestuur van Omnibuzz. Zij kunnen dan de afweging maken om al dan niet op
korte termijn hiermee naar de raden te gaan.

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van de stand van zaken.

5. Voortgang aanbesteding vervoer
In de vorige vergadering heeft het Algemeen Bestuur mandaat verleend aan het
Dagelijks Bestuur om de Nota van Uitgangspunten vast te stellen en de aanbesteding
verder in gang te zetten. Op twee punten wijkt de NvU af van hetgeen op 11 mei jl.
besloten is:

1. Potentiële vervoerders kunnen maximaal 2 percelen winnen;
2. Contracttermijn is verruimd naar 2 jaar met een optie op verlenging van 1 jaar

(verlenging per kwartaal).

Bovengenoemde wijzigingen hebben geen invloed op de totale planning en creëren meer
rust voor zowel de organisatie als de markt.

Wethouder Jongen vindt het goed om rust te creëren, maar vraagt zich wel af of de
wijzigingen invloed hebben op de harmonisatie en de financiële situatie.
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Wethouder Kamphuis geeft aan dat een langere contractperiode prijstechnisch
interessanter kan zijn. Daarnaast is het pas mogelijk om te harmoniseren als Wmo-bg en
LLV instromen. Door het verruimen van de contractperiode komt het moment van
instromen dichterbij. Hierdoor ontstaat er in de markt meer rust.

Wethouder Op de Laak benadrukt dat het hierbij om integratie van vervoersstromen gaat
en niet over harmonisatie. Harmonisatie zou betekenen dat alle gemeenten hetzelfde
moeten vinden.

Wethouder Leunessen vraagt hoe de continuïteit gewaarborgd blijft als de gang naar de
rechtbank gemaakt wordt.

Dhr. Vreuls licht toe dat de voorlopige gunning plaatsvindt op 17 augustus 2016. Daarna
volgt een afkoelingsperiode waarin eventueel bezwaar gemaakt kan worden. De
definitieve gunning vindt plaats op 6 september 2016. Dhr. Brüll vult nog aan dat als er
op een perceel een juridisch conflict ontstaat, het contract met de huidige vervoerder
verlengd kan worden.

Wethouder Jacobs vraagt of er door het verruimen van de contractperiode ook meer
ambitie is op het gebied van Social return en duurzaamheid. Dhr. Brüll antwoordt dat
duurzaamheid niet strikter genomen wordt, hiervoor is de periode nog te kort. Op dit
punt wordt wel geïnvesteerd bij de aanbesteding voor de lange termijn. Voor wat betreft
Social Return is door het Dagelijks Bestuur nadrukkelijk aangegeven dat hier op gestuurd
moet worden.

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van:
 De aanbesteding vervoer tussenfase is op 17 juni 2016 gepubliceerd op TenderNed;
 De bijlagen:

o Beschrijvend document deel A;
o Programma van Eisen;

 Het besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 17 juni 2016 van de Nota van
Uitgangspunten inzake:

o Winnen van maximaal 2 percelen door potentiele vervoerders;
o De contracttermijn van 2 jaar met een verlengingsoptie van 1 jaar (verdeeld in

kwartalen);
 De handelwijze mogelijk bijeffect MKB-vriendelijke opzet gunning, maximaal te

winnen aantal percelen.

6. Vervoersreglement Omnibuzz
Wethouder Kamphuis geeft aan dat in de toelichting gevraagd wordt om in te stemmen
met het vervoersreglement. Echter staat in de notulen van 11 mei jl. dat het
vervoersreglement pas in de vergadering van 28 september 2016 wordt vastgesteld.

Echter is het vervoersreglement dusdanig aangepast dat alle onderwerpen waar nog een
beslissing over genomen moet worden uit het document gehaald zijn. Hetgeen nu
voorligt is hetgeen waar breed overeenstemming over is.

Ook in het kader van de communicatie is het belangrijk dat het vervoersreglement zoals
het nu voorligt vastgesteld wordt, zodat er verder gegaan kan worden met de
werkzaamheden. In de vergadering van september worden de zaken besproken die uit
het reglement gehaald zijn.

Wethouder Jongen vraagt of er pas naar de klant gecommuniceerd wordt als de DVO
gereed is. Wethouder Kamphuis geeft aan dat er in het communicatietraject zaken zitten
die geen effect hebben op de DVO. Deze worden wel al gecommuniceerd.

Wethouder Van Rijswijk vraagt hoe de leerpunten uit het verleden (zoals ophaaltijden en
omrijtijden) naar de toekomst toe verbeterd worden. Dhr. Vreuls geeft aan dat de
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ophaal- en omrijtijden in de aanbesteding gehandhaafd zijn. Wel is dit een punt dat bij
de voorbereiding van het bestek voor de aanbesteding voor de lange termijn
meegenomen kan worden.

De adviezen van de Klankbordgroep zijn toegevoegd aan de stukken.

Wethouder Roefs geeft aan dat de puntbestemming die genoemd staan in het
vervoersreglement anders zijn dan de punten die bij de aanbesteding genoemd zijn. Dit
moet gelijk getrokken worden. De projectleiding zal hier nogmaals kritisch naar kijken.

Wethouder Gelissen vraagt wat de stand van zaken is inzake de onderhandelingen met
Arriva over de OV jaarkaart. Dhr. Vreuls geeft aan dat a.s. vrijdag overleg gepland staat
met Arriva om te onderhandelen over de prijs. Het resultaat hiervan wordt
teruggekoppeld aan het Algemeen Bestuur.

Wethouder De Graauw vraagt of het mogelijk is dat er een Engelstalige folder gemaakt
wordt. Er zal nagevraagd worden wat de kosten hiervoor zijn. Dit geldt eveneens voor
het omzetten van tekst naar audio voor blinden en slechtzienden.

Het bestuur stemt in met het vervoersreglement zoals dit er nu ligt. De zaken die eruit
gehaald zijn worden in de vergadering van september besproken.

Besluit:
1. Het bestuur stemt in met het Concept Vervoersreglement – versie 3 voor heel

Limburg;
2. Het bestuur neemt kennis van het besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 17 juni 2016

om de bestaande vervoerspassen voorlopig te handhaven. In de tussentijd wordt het
klantenbestand van alle gemeenten samengevoegd. Simultaan hieraan wordt met
gemeenten – ambtelijk - overlegd of verstrekking van een vervoerspas nog
noodzakelijk is. Op basis van dit overleg wordt een voorstel over de positie van de
vervoerspas uitgewerkt. Onderdeel hiervan zal ook het “opschonen” van het
klantenbestand zijn.

3. Het bestuur neemt kennis van het standpunt dat klantbijdragen gehandhaafd worden
op het niveau van 2016. Bij het gereed maken van de begroting 2017-1, zullen de
geoffreerde vervoerskosten worden verwerkt evenals de huidige klantbijdrages. Het
nader te bepalen verrekening model zal worden toegepast. Gemeenten kunnen
alsdan besluiten de begroting te accepteren of eventueel wijzigingen aan te brengen.

7a. Voortgang inrichting Regiecentrale en gesprekken PZN
De gesprekken met PZN verlopen positief en er wordt gewerkt aan een
intentieovereenkomst. De overgang van onderneming zou moeten plaatsvinden per 1
januari 2018 met als voorwaarde dat de financiële kosten binnen de begroting vallen.

Op vrij korte termijn wordt een conceptovereenkomst opgemaakt. Deze wordt
voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Na akkoord wordt deze overeenkomst definitief
gemaakt. Het is de bedoeling dat Omnibuzz eind 2017 de totale centrale in beheer heeft.
Er worden twee posities apart behandeld. Dit is het hoofd Callcenter en de
accountmanager.

Wethouder Evers vraagt of de onderhandse gunning gaat lukken. Dhr. Vreuls licht toe dat
op dit moment overleg is tussen de juristen van BoelsZanders, AKD en Connexion. Er
moet een publicatie worden gedaan op TenderNed dat Omnibuzz voornemens is het
contract voor het callcenter onderhands te willen gunnen. Momenteel is er nog discussie
of deze publicatie voorafgaand aan de onderhandelingen geplaatst moet worden of
achteraf.

Het is van belang dat er voor de zomervakantie een overeenkomst is anders komt e.e.a.
in de knel qua planning.
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Wethouder Evers vraagt of er verwacht wordt dat er na publicatie bezwaren binnen
komen. Dhr. Vreuls antwoordt dat het de insteek van BoelsZanders is om de markt
voorafgaand op de hoogte te brengen. Als er dan bezwaren komen dan kan hierop
geanticipeerd worden. Echter is de jurist van Connexion van mening dat dit achteraf
moet zodat de schade ten aanzien het contract berekend kan worden. De vraag is wat
hierin juist is.

Dhr. Brüll vult nog aan dat de eventuele schade moeilijk uit te drukken is. De vraag is of
het contract dan gestand houdt. Het contract is inclusief overgang van onderneming dus
het bedrijf dat bezwaar maakt moet bereid zijn om zijn/haar bedrijf af te staan.

Moet er alsnog aanbesteed worden, dan kan PZN nog verlengd worden.

Het is voor PZN van belang dat de zaken zo spoedig mogelijk gereed zijn dit in verband
met de termijn waarop het personeel ontslagen moet worden.

Wethouder Jongen vraagt of de onderhandse gunning niet in het gedrang komt met de
termijn van het vervoer. Dhr. Vreuls geeft aan dat het vervoer los staat van de regie. Er
zit echter wel spanning als een dochter van Connexion zou inschrijven op het vervoer. Dit
wordt met PZN besproken.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de lopende gesprekken met PZN.

7b. Overdracht data gegevens Trafficon

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van de beschreven implementatie en de beschreven
procedures.

8. Beheerszaken
Wethouder De Graauw vraagt of de vacatures tijdelijk zijn. Dhr. Vreuls geeft aan dat dit
vooralsnog tijdelijke vacatures zijn, echter is er bij Finance een structurele vacature ter
vervanging van een medewerker die uit dienst gaat.

Er wordt nog een gesprek ingepland met Trafficon om te kijken op welke wijze het
personeel overgenomen kan worden door Omnibuzz.

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van het concept organisatieplan.

9. Communicatie en voorlichting

Raadsinformatiebrief
De Raadsinformatiebrief is conform afspraak inclusief voortgangsrapportage verstuurd.
De ambtenaren kunnen deze brief vertalen naar de lokale situatie. Echter is deze brief
voorafgaand aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17 juni jl. verstuurd.
Hierdoor is sommige informatie achterhaald.

Wethouder Op de Laak verzoekt om de RIB voortaan vanuit Omnibuzz te versturen.

Persbericht
Mevrouw Savelkoul geeft aan dat het persbericht inzake de aanbesteding klaarstaat om
te versturen. Taxipro heeft inmiddels al een bericht gepubliceerd over de aanbesteding.

Website Omnibuzz
De teksten en opzet is bijna klaar.
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Informatiebijeenkomst contactambtenaren
Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor de contactambtenaren en uitvoerings-
medewerkers op 11 en 14 juli 2016.

Nieuwsbrief
Er is een nieuwsbrief verstuurd zodat klanten kunnen wennen aan naam en logo. De
inhoud is vrij algemeen van aard.

Wethouder Smeets-Palmen vraagt of zinvol is om bepaalde nieuwsbrieven rechtstreeks
door te sturen naar de Griffie. Zowel wethouder Frische als wethouder Quadvlieg vinden
dat het AB-lid zelf moet filteren welke informatie naar de raad gestuurd wordt. Mevrouw
Savelkoul zal hier nog aandacht aan besteden.

Wethouder J. Gerats geeft aan dat de afdeling Wmo de uitleg van Omnibuzz erg prettig
heeft ervaren. Hiermee zijn veel vragen en onzekerheden weggenomen. Dit is misschien
een suggestie voor andere gemeenten.

Besluit:
Het bestuur heeft kennisgenomen van de stand van zaken.

10.Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Niets meer aan de orde zijnde sluit wethouder Kamphuis de vergadering.

Priscilla Vanwersch

Omnibuzz

16 augustus 2016


