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Vastgestelde notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 18 december 2019 
 
Aanwezig:   
Mevr. Smitsmans Gemeente Roermond (voorzitter) 
Dhr. P. Van Zutphen Gemeente Heerlen (vicevoorzitter) 
Mevr. L. Roefs Gemeente Bergen 
Dhr. P. Lucassen Gemeente Gennep 
Dhr. R. Bouten  Gemeente Horst aan de Maas  
Dhr. M. Janssen Gemeente Leudal 
Dhr. M. Wilms Gemeente Maasgouw 
Dhr. P. Koolen Gemeente Nederweert 
Mevr. E. Cuijpers Gemeente Roerdalen 
Mevr. A. Thielen Gemeente Venray 
 
Dhr. G. Vreuls Omnibuzz (directeur) 
Dhr. B. Cremers Omnibuzz (manager bedrijfsvoering) 
Dhr. T. Zimmermann Omnibuzz (adviseur projecten) 
Mevr. P. Vanwersch Omnibuzz (directiesecretaresse/notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Dhr. T. van Es Gemeente Beek 
Dhr. J. Timmermans Gemeente Beekdaelen 
Dhr. B. Jacobs Gemeente Beesel 
Dhr. S. L’Espoir Gemeente Brunssum 
Dhr. G. Frische Gemeente Echt-Susteren 
Dhr. C. Piatek Gemeente Eijsden-Margraten  
Mevr. A. van der Kleij Gemeente Gulpen-Wittem 
Dhr. L. Jongen Gemeente Kerkrade 
Dhr. A. Schiffelers Gemeente Landgraaf 
Mevr. M. De Graaf Gemeente Maastricht 
Mevr. M. Heusschen Gemeente Meerssen 
Mevr. A. Mestrom Gemeente Peel en Maas 
Dhr. T. Gulpen Gemeente Simpelveld 
Mevr. J. Joosten Gemeente Sittard-Geleen 
Dhr. H. Janssen Gemeente Stein  
Dhr. P. de Graauw Gemeente Vaals  
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 
________________________________________________________________ 

 
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
Wethouder Smitsmans opent de vergadering en vanwege het niet behalen van het 
quorum wordt de vergadering gesloten.   
 
 
1a. Heropening vergadering 
De wethouder heropent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda 
kan zonder wijzigingen worden vastgesteld.  
 
a. ontwikkeltafel gemeenten en Provincie Limburg 
Het overleg met de gedeputeerd stond gepland op 15 januari 2020. Er is hard gewerkt 
aan de voorbereiding van het bestuurlijk overleg. Echter heeft de gedeputeerde deze 
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vergadering wederom afgezegd. Er zijn een kort telefonisch overleg plaatsvinden 
tussen de voorzitter van Omnibuzz en de gedeputeerde.  
 
Besluit: 
Het bestuur heeft kennis genomen van de mededelingen. 
 
2. Inkomende en uitgaande stukken 

Hierover zijn geen vragen en/of opmerkingen.  

 
3. Bestuurlijk 
 
a. vaststellen notulen vergadering AB d.d. 9 oktober 2019 
 
Besluit: 
De notulen kunnen zonder wijzigingen worden vastgesteld. 
 
b. notulen dagelijks bestuur (ter kennisgeving) 
Hierover zijn geen vragen en/of opmerkingen. 
 
 
4. Advies & projecten 
 
a. jaarplan 2020 (ter kennisgeving) 
Dhr. Vreuls geeft aan dat het Jaarplan voor de tweede keer is opgesteld. Een aantal 
opmerkingen zijn hierin verwerkt. In het DB is gevraagd om een doorkijk tot te voegen. 
Dit zal in het volgende jaarplan verwerkt worden.  
 
Het jaarplan is het uitgangspunt voor de begroting.  
 
Besluit: 
Het jaarplan is ter kennisgeving aangenomen. 
 
b. evaluatie cliëntenpanel en gemeenteraden (ter kennisgeving) 
Wethouder Wilms zou graag willen weten hoeveel verschillende gemeenten deelnemen. 
Dit wordt meegenomen in de notulen. 
 
In de laatste bijeenkomst was slechts 1 raadslid aanwezig en wethouder Bouten vindt 
dat de wethouders draagvlak moeten creëren zodat meer raadsleden deelnemen. Dhr. 
Vreuls vindt ook dat het van belang is dat de betrokkenheid van de raadsleden omhoog 
gaat.  
 
d. stand van zaken beperkte zelfregie (ter kennisgeving) 
Hierover zijn geen vragen en/of opmerkingen. 
 
e. klanttarief 
Het klanttarief wordt jaarlijks geïndexeerd met de NEA-index. Deze index is dit jaar 
zeer hoog, 6,7%. Als dit wordt doorgevoerd dan stijgt het klanttarief met 0,05 
eurocent. Er is een niet discutabel gedeelte in de NEA-index van 2,7%. Dit wordt 
sowieso toegepast. Over het andere gedeelte is Omnibuzz in overleg met de 
vervoerders.  
 
Wethouder Janssen vraagt of bovenstaande ook gecommuniceerd moet worden met de 
gemeenteraad. Dit onderdeel zal opgenomen worden in de bestuursinformatiebrief. De 
gemeente bepaalt vervolgens of dit ook naar de raad doorgestuurd wordt.  
 
Wethouder Wilms vraagt wie het verschil tussen de 2,7% en de 6,7% moet betalen. 
Dhr. Vreuls geeft aan dat dit bij de gemeenten ligt. Het klanttarief is in de afgelopen 
periode een aantal keren verhoogd. Omnibuzz vindt de NEA-index te hoog en is 
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hierover in gesprek met de vervoerders. Het is daarom niet gepast om deze index 
volledig toe te passen op het klanttarief.  
 
Het dagelijks bestuur zal een voorstel ontvangen over het onderhandelingsresultaat van 
de vervoerders en vervolgens een besluit nemen.  
 
 
5. Bedrijfsvoering 
 
a. financiële uitgangspunten begroting 2020-1 en 2021 meerjaren 
Wethouder Roest van gemeente Venlo geeft aan dat de gemeente zorgen heeft over 
het weerstandvermogen. Dhr. Vreuls licht toe dat de eindafrekening 2019 er goed 
uitziet en naar verwachting geld over is. In overleg met het dagelijks bestuur zal 
bekeken worden hoe dit geld verwerkt wordt; terugstorten naar de gemeenten of 
toevoegen aan de algemene reserve.  
 
In de uitgangspuntennotitie staat dat de NEA-index verwerkt wordt. Dit is opgenomen 
voordat de index bekend was. Dit wordt aangepast met het percentage dat uit de 
onderhandelingen komt.  
 
Besluit: 
Het bestuur stemt in met de financiële uitgangspunten begroting 2020-1 en 2021 
meerjaren met inachtneming van de opmerking van gemeente Venlo. 
 
b. intern auditplan 
 
Besluit: 
Het bestuur heeft kennis genomen van het audit plan. 
 
c. voorstel onttrekking algemene reserve 
 
Besluit: 
Het bestuur stem in met het voorstel onttrekking algemene reserve 
 
 
6. 6. Uitvoering 
 

c. problematiek NEA-index (toelichting middels presentatie) 
De stand van zaken is gepresenteerd tijdens de vergadering.  
 
b. chauffeurstekort PML 
De notitie is per abuis niet bijgevoegd, dit wordt geagendeerd voor een volgende 
vergadering.  
 
c. voortgang klantportaal + app 
De applicatie is uitvoerig getest door een testpanel. De uitrol vindt vanaf januari 2020 
plaats. De klanten waarvan verwacht wordt dat zij gaan boeken met de app worden 
benaderd voor deze bijeenkomsten. In juli 2020 zal de eerste evaluatie plaatsvinden.  
 
Besluit: 
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken.    
       
 
7. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 
 
Priscilla Vanwersch 
Omnibuzz 
20 december 2019 
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