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Vastgestelde notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 29 november 2017

Aanwezig:

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

Dhr. T. van Es Gemeente Beek

Dhr. B. Jacobs Gemeente Beesel

Mevr. L. Roefs Gemeente Bergen

Dhr. M. Houben Gemeente Brunssum

Dhr. G. Frische Gemeente Echt-Susteren

Dhr. E. Vandermeulen Gemeente Gennep

Dhr. P. Van Zutphen Gemeente Heerlen

Dhr. L. Jongen Gemeente Kerkrade

Dhr. R. Verheul Gemeente Leudal

Mevr. J. Smeets-Palmen Gemeente Maasgouw

Dhr. J. Gerats Gemeente Maastricht

Dhr. H. Geraats Gemeente Nederweert

Dhr. R. Janssen Gemeente Peel en Maas

Mevr. E. Cuijpers Gemeente Roerdalen

Dhr. T. Gulpen Gemeente Simpelveld

Dhr. H. Janssen Gemeente Stein

Dhr. P. de Graauw Gemeente Vaals

Mevr. A. Thielen Gemeente Venray

Dhr. G. Vreuls Omnibuzz (directeur en projectleider)

Dhr. L. Brüll Gemeente Venlo (projectleider)

Dhr. B. Cremers Omnibuzz (manager bedrijfsvoering)

Mevr. José Ie Omnibuzz (manager advies en projecten)

Dhr. T. Konrad Omnibuzz (HR beleidsadviseur a.i.)

Mevr. P. Vanwersch Omnibuzz (directiesecretaresse/notulist)

Mevr. P. Savelkoul PS Communicatie (communicatieadviseur)

Afwezig met kennisgeving:

Dhr. J. Bisscheroux Gemeente Eijsden-Margraten

Dhr. P. Laheij Gemeente Gulpen-Wittem

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

Dhr. J. Ringens Gemeente Landgraaf

Dhr. B. van Rijswijk Gemeente Meerssen

Dhr. E. Slangen Gemeente Nuth

Dhr. R. Evers Gemeente Onderbanken

Mevr. Smitsmans Gemeente Roermond

Mevr. J. Quadvlieg Gemeente Schinnen

Dhr. B. Dauven Gemeente Valkenburg

Dhr. B. Aldewereld Gemeente Venlo

Dhr. P. Leunissen Gemeente Voerendaal

Dhr. P. Sterk Gemeente Weert

________________________________________________________________

1. Opening en mededelingen
Wethouder Kamphuis opent de vergadering. In verband met het niet behalen van het
quorum wordt de vergadering gesloten en in 15 minuten weer heropent.

1.1. Heropening vergadering
De vergadering wordt heropend en het quorum is bereikt. De voorzitter spreekt een
bijzonder woord van welkom uit naar wethouder Thielen van gemeente Venray.
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De afmeldingen zijn doorgenomen.
Wethouder Verlinden is afwezig, maar wordt vervangen door wethouder Verheul.

1.2. Mededelingen

a. BI-Tool
De BI-tool is recent operationeel gemaakt bij Omnibuzz en is de vervanger van de PTRM
rapportage tool. Momenteel wordt de BI-tool getest en dit loopt voorspoedig. Binnen
enkele weken worden de rapportages aan de gemeenten aangeleverd middels de BI-tool.

b. Notitie chauffeurstekort
Het bestuur heeft een notitie ontvangen inzake het chauffeurstekort. Wethouder De
Graauw vraagt wat de contractduur met de vervoerders is. Wethouder Quadvlieg stelt
deze vraag idem per mail. Echter telt voor de wet de datum waarop de chauffeur in
dienst is getreden. Deze datum ligt vaak al voor de datum van het afsluiten van het
contract met Omnibuzz. Omnibuzz gaat proberen om de vervoerders een langere
contractduur te geven, waardoor vervoerders hun chauffeurs ook meer zekerheid kunnen
geven. Ook wil Omnibuzz het vervoer volgtijdig gaan uitvoeren, waardoor chauffeurs
meer contracturen kunnen krijgen.

Wethouder Verheul geeft aan dat het bij het team participatie van zijn gemeente niet
bekend is, en zelfs ontkend wordt, dat er geen of weinig kandidaten zijn voor de
chauffeursopleiding. Dhr. Vreuls zal contact opnemen met het participatieteam.

Wethouder Jongen waarschuwt dat schaarste leidt tot hogere prijzen en dat gemeenten
er rekening mee moeten houden dat er in de toekomst meer betaald moet worden voor
het vervoer. Dhr. Vreuls vult aan dat Omnibuzz een brief heeft gestuurd naar alle
colleges inzake het leerlingenvervoer. Hierin wordt de autonome kostenstijging ook
benoemd en toegelicht. Wethouder Janssen vindt dat werknemers meer zekerheid
moeten krijgen. Dit kan gegarandeerd worden door bijvoorbeeld een pool te vormen. Het
gezamenlijk belang moet gekoppeld worden aan het werknemersbelang. Wethouder
Kamphuis vindt goed werkgeverschap belangrijk. Gemeenten zijn de opdrachtgevers.
Door een te lage inschrijving komen vervoerders vaak in de knel.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de mededelingen.

2. Inkomende en uitgaande stukken
Het bestuur heeft kennisgenomen van de inkomende en uitgaande stukken.

3. Vaststellen notulen vorige vergadering
Aan het verzoek van voormalig wethouder Peters omtrent het mandaat aan de directeur
is reeds voldaan.

Op pagina 6 is bij punt 7 het woord mogelijk weggevallen. Dit wordt aangepast.

Besluit:
Het verslag kan na aanpassing van de genoemde wijziging worden vastgesteld.

Actie- en besluitenlijst
Hierop zijn geen opmerkingen.
De actiepunten van mevrouw Savelkoul kunnen worden afgevoerd.
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4. Overname callcenter
Wethouder Vandermeulen geeft aan dat deze notitie vrij is laat toegevoegd in iBabs en
wil graag weten wat hier de reden van is. Dhr. Vreuls geeft aan dat het hier een omissie
betreft.

Wethouder Jongen vraagt of het noodzakelijk is dat er naast een manager uitvoering ook
een hoofd callcenter is. In totaal gaat het om 28 FTE en wethouder Jongen vindt dit vrij
fors. Dhr. Vreuls licht toe dat het callcenter 7 dagen per week van 06:00 uur tot 02:00
uur geopend is. De teamleiders en de managers zijn niet voortdurend aanwezig.
Daarnaast is de manager uitvoering lid van het MT en onderhoudt de contacten met de
vervoerders. Het hoofd callcenter houdt zich bezig met de werkvloer en is de directe lijn
tussen teamleiders en regie.

Wethouder Vandermeulen vraagt of punt 10 bedrijfsgevoelig is. Dhr. Vreuls antwoordt
dat de bedrijfsgevoeligheid in de kostenopzet zit. Als Omnibuzz er voor had gekozen om
het callcenter opnieuw in te richten, dan zouden de medewerkers van PZN in de
tussentijd al elders gesolliciteerd hebben. Hierdoor vallen er gaten in de dienstverlening.
In de loop van het traject is gekeken naar de wijze hoe kennis en kunde overgedragen
kunnen worden naar Omnibuzz. In 2018 maakt Omnibuzz nog gebruik van het
kennissysteem van PZN. In de volgende vergadering wordt het voorstel voor de
vervanging van dit systeem besproken. D

Wethouder Gulpen vraagt waarom dit onderwerp niet besproken is in het
coördinatorenoverleg. Dhr. Vreuls geeft aan dat alle stappen inzake de overname zijn
besproken met de coördinatoren en met de commissie van advies. Ook zijn de controllers
van de 7 DB gemeenten aangesloten bij diverse overleggen.

Wethouder Vandermeulen geeft aan dat de medewerkers informeel in dienst treden per 1
januari 2018 echter wordt dit nog officieel bekrachtigd in maart 2018. Rond deze tijd
wordt de eerste begrotingswijziging naar de gemeenten gestuurd en wordt duidelijk dat
er een overschrijding is. Echter is de overname dan al een feit, terwijl de raden dan pas
geïnformeerd worden. Wethouder Kamphuis geeft aan dat de leden van het algemeen
bestuur een actieve informatieplicht hebben richten de gemeenteraad en dat Omnibuzz
een toelichting kan faciliteren door middel van een raadsinformatiebrief.

Wethouder Gerats vraagt zich af of de leden van het algemeen bestuur over ieder facet
de raad moeten informeren. De overname past in het totaal plaatje. Wethouder Gerats
vraagt zich af wat de meerwaarde is om de raden hierover eerder te informeren.
Wethouder Kamphuis vindt dat dit een afweging is die iedere wethouder afzonderlijk
moet maken. Op lokaal niveau kan de situatie en de politieke verhoudingen heel
verschillend zijn. Ieder lid is vrij om zaken te delen met de raden. Wethouder De Graauw
is voorstander van de raadsinformatiebrief. Wethouder Gerats vindt dat er dan wel
opgenomen moet worden hoe het bestuur denkt dat de overschrijding financieel
gecompenseerd wordt. De overschrijding moet niet per definitie bij de gemeente terecht
komen.

Wethouder Jongen vindt dat de kostenstijging beter meegenomen kan worden in de
eerste begrotingswijziging 2018, zodat dit in het geheel te plaatsen is. Wethouder Van Es
is van mening dat er een waarschuwing afgegeven kan worden en dat in het algemeen
bestuur een integrale afweging gemaakt kan worden of dit in de begroting opgevangen
kan worden. Omnibuzz zal met een voorstel moeten komen hoe dit binnen de huidige
begroting op te vangen is.

Wethouder Jongen geeft aan dat als de overschrijding intern op te vangen is, er geen
begrotingswijziging nodig is. De informatieplicht is goed, maar er moet voor gewaakt
worden dat er niet te ad hoc gehandeld wordt. Wethouder Van Zutphen is het hier mee
eens. Het algemeen bestuur heeft een inspanningsverplichting neergelegd bij Omnibuzz,
er is echter nog geen integraal stuk.
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Besluit:
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de mogelijke kostenstijging. Bij de
eerste begrotingswijziging wordt bekeken of en hoe dit integraal opgevangen kan
worden.

Wethouder Vandermeulen vraagt of er dan geen raadsinformatiebrief wordt opgesteld.
Wethouder Kamphuis antwoordt dat als de kostenstijging opgevangen kan worden in de
Omnibuzz begroting, dit niet nodig is. Is er extra geld nodig, dan is een
raadsinformatiebrief noodzakelijk. Omnibuzz zal dit zo snel mogelijk uitzoeken.
Dhr. Vreuls vult aan dat een eventuele kostenstijging te behalen valt in het aanpassen
van de openingsuren van het callcenter en de late uren te laten opvangen door de
centrale van een van de vervoerders. Een tweede mogelijkheid is het boeken van ritten
op geautomatiseerde wijze. Dit kan echter niet voor alle klanten. De uitwerking hiervan
ontvangt het bestuur op korte termijn.

Omnibuzz zal op aanvraag nadere uitleg verstrekken aan de leden die hier behoefte aan
hebben.

5. Indexatie klanttarieven
Wethouder De Graauw geeft aan dat een aantal gemeenten voorstander zijn van
uniformering van het tarief en vraagt welk tarief wordt voorgesteld. Wethouder Kamphuis
geeft aan dat hier nog niet over gesproken is.

Besluit:
 Het bestuur stelt vast dat de NEA-index voor het jaarlijks indexeren van de eigen

bijdrage en het tarief voor de meereizende OV-er gehanteerd kan worden;
 Het bestuur stelt vast dat de bekostigingssystematiek voor de meereizende zonder

vervoerpas kan worden voortgezet.

6. Voorap en marap 2017-2
Wethouder Vandermeulen vraagt of de resultaten van de VEP ook gerapporteerd worden.
Dhr. Vreuls geeft aan dat deze meegenomen worden in de rapportage en tijdens de
vergadering wordt toegelicht.

Het vervoersvolume is gestegen. Er zijn gemeenten die door deze stijging rekening
moeten houden met een nabetaling. Omnibuzz is bezig met het onderzoeken van deze
stijging. Op korte termijn heeft Omnibuzz een overleg met de Provincie Limburg
hieromtrent. Daarnaast volgt terugkoppeling naar het bestuur over de verdere stappen.

Wethouder Thielen vraagt of er een verklaring is voor de stijging van het
vervoersvolume. Wethouder Kamphuis geeft aan dat nog niet alle redenen helder zijn.
Dhr. Vreuls vult aan dat het geven van een eenduidige verklaring lastig is. Arriva ziet
geen terugval in het vervoer en zien een stijging in het OV. Omnibuzz ziet ook een
stijging in het vervoer. Dit kan aan diverse zaken liggen. Omnibuzz ziet ook dat er in
bepaalde gebieden lijnen weggevallen zijn. In het eerste overleg met de Provincie
Limburg hieromtrent is afgesproken dat deze zaken in goed overleg verder besproken
worden.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage over het eerste drie
kwartalen van 2017 en aanvullend de managementrapportages over de periode januari
tot en met oktober 2017.



5

7. Stand van zaken werkgroepen

a. Leerlingenvervoer
Wethouder R. Janssen geeft aan dat gemeente Peel en Maas wil meewerken aan de
voorbereidingen en ook bereidt is menskracht te leveren voor de werkgroepen. Wel moet
een voorbehoud gemaakt worden dat de gang naar de raad gemaakt moet worden. Het
lijkt er op dat dit vergeten wordt. Dhr. Vreuls geeft aan dat duidelijk gecommuniceerd is
dat de werkgroepen een advies moeten geven of en wat de beste oplossing is om de
vervoersvormen te laten instromen. De adviezen worden in het algemeen bestuur
besproken. Na akkoord door het algemeen bestuur kan dit verder naar de raad. Dhr.
Vreuls zal er voor zorgen dat dit op de juiste wijze gedaan wordt en gecorrigeerd wordt
in de rapportage.

Wethouder J. Gerats geeft aan dat het de intentie is om een regiecentrale te vormen en
vraagt in welke mate er openheid gecreëerd is of bepaalde vervoersvormen instromen.
Kan een gemeente besluiten om bijvoorbeeld Leerlingenvervoer niet te laten instromen?

De gemeenschappelijke regeling is zo opgesteld dat leerlingenvervoer kan instromen,
afhankelijk van het advies van de werkgroep. Het fundament is gelegd. Dit geldt echter
niet voor Wmo-bg vervoer en jeugdvervoer.

De werkgroep leerlingenvervoer brengt een advies uit en dit advies wordt voorgelegd aan
de gemeenten. Het is aan iedere gemeente afzonderlijk om er voor te kiezen om
leerlingenvervoer te laten instromen bij Omnibuzz. Voor de andere vervoersvormen moet
bekeken worden of de juiste bepalingen in de GR staan.

Wethouder J. Gerats vraagt aandacht voor de communicatie hieromtrent.

In de vooronderzoeken door de werkgroep wordt ook gepeild wat de stemming per
regio/gemeente is. Als er veel weerstand bij een gemeente is dan wordt dit meegenomen
in het advies.

Wethouder Gerats is kritisch ten aan zien van de beweging die gemeente Eijsden-
Margraten voorstelt. Gemeente Eijsden-Margraten heeft problemen met de lijnvoering
van Arriva. Het is de vraag of Omnibuzz dit aanvullend vervoer moet gaan uitvoeren. Dit
veroorzaakt namelijk een flinke discussie en het is niet wenselijk om Omnibuzz als
opslurpende organisatie in te zetten. Wethouder Gerats keurt deze beweging af vanuit
bestuurlijk perspectief. Wethouder Kamphuis vindt dat dit soort onderwerpen met de
Provincie Limburg besproken moeten worden.

Wethouder Smeets-Palmen vindt dat het niet past in de doelstelling van Omnibuzz om
gaten die ergens vallen op te vullen. Gemeenten moeten hiervoor terug naar Arriva.
Omnibuzz heeft als doelstelling om het doelgroepenvervoer te organiseren.

Het bestuur spreekt uit dat Omnibuzz zich moet richten op het doelgroepenvervoer. De
problematiek van gemeente Eijsden-Margraten zal met de Provincie Limburg besproken
moeten worden.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van en stemt in met de inhoud van het plan van
aanpak opgesteld door de werkgroep instroom leerlingenvervoer.

b. Jeugd
Wethouder Verheul ziet graag dat de vertegenwoordiging van de portefeuillehouders
Jeugd hierin worden betrokken.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van en stemt in met de inhoud van het plan van
aanpak opgesteld door de werkgroep instroom Jeugdvervoer.



6

c. Wmo-bg
Er zijn verder opmerkingen.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage van de werkgroep
Wmo-BG (oktober 2017).

8. Uitvoering vervoer

a. VEP
De Voor Elkaar Pas is een succes. Het overzicht dat is meegestuurd met de
vergaderstukken is de stand van 15 november 2017. Er zijn bijna 10.000 passen
aangevraagd, daarvan heeft 85% ook een begeleiderspas aangevraagd. In Zuid Limburg
zijn de meeste passen aangevraagd, echter wonen daar ook de meeste mensen.
Procentueel gezien heeft Noord Limburg de meeste passen aangevraagd. Gemeente
Venray blijft ver achter met 3,9%. Het gros van de klanten in gemeente Venray geeft
aan de pas niet te hebben ontvangen. Deze klanten worden opnieuw aangeschreven.

Wethouder Roefs vraagt of de grote vraag naar de VEO een langere wachttijd oplevert
voordat de pas geleverd wordt. Mevrouw Ie geeft aan dat in de opstart enige vertraging
opgelopen is bij zowel Omnibuzz als Arriva. Vanaf oktober is Omnibuzz helemaal bij met
de verwerking.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken van de VEP.

b. Ikwilvervoer
De website is online. Er wordt inmiddels al van een groot aantal gemeenten de informatie
gedeeld. De website is ook bedoeld om mensen die nog geen klant van Omnibuzz zijn te
wijzen op de vervoersmogelijkheden binnen de gemeente. Veel mensen zijn verrast door
de mogelijkheden die er zijn.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken van de website Ikwilvervoer.

c. Wijzigingen vervoerreglement en agressieprotocol

Besluit:
Het bestuur heeft:
 Kennis genomen van de aanpassingen in het vervoerreglement Omnibuzz (versie 2);
 Kennis genomen van het agressieprotocol als aanvulling op het vervoerreglement.

9. Dienstverleningsovereenkomst
Wethouder Roefs mist de puntbestemming in het basispakket. Mevrouw Ie geeft aan dat
deze genoemd staan bij punt 0.28 in het pluspakket en worden per gemeente
toegevoegd. Het basispakket geldt namelijk voor iedere gemeenten. Het voorstel is om
de volgende tekst expliciet in de DVO te benoemen: 5 zones + de voor de gemeente
betreffende puntbestemmingen.

Na goedkeuring van het algemeen bestuur wordt de DVO zo spoedig mogelijk naar de
gemeenten gestuurd.

Besluit:
Het bestuur stemt in met de DVO (met inachtneming van de opmerking van wethouder
Roefs) en het productenboek.
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10.Communicatie en voorlichting
Wethouder Kamphuis geeft aan dat mevrouw Savelkoul vanwege de voortdurende
communicatiebehoefte per 1 januari 2018 parttime in dienst treedt bij Omnibuzz.
Pascalle blijft daarnaast eigen bureau voortzetten.

Lopende en afgeronde zaken:
1. Overhandiging eerste VEP in Venray.
2. Begin november persbericht VEP verstuurd, dit heeft geleid tot aandacht in de media.
3. Laatste nieuwsbrief is verstuurd. Deze wordt zo spoedig mogelijk naar de leden van

het algemeen bestuur gestuurd.
4. Communicatieplan 2018: hierin ligt de focus op de interne communicatie en de

ontwikkelingen binnen Omnibuzz, zoals het samengaan met PZN.
5. Informatieavond vervoerders staat gepland op 30-11.
6. Omnibuzz heeft twee raadsinformatiebijeenkomsten gehouden. Deze zijn goed

verlopen alleen was de opkomst in Venlo erg laag. Wethouder Op de Laak heeft in de
vergadering van het dagelijks bestuur gevraagd of dit op een andere wijze te
organiseren is. Afgesproken is dat Omnibuzz na de verkiezingen langs gaat bij alle
gemeenten. In het najaar volgt een nieuwe raadsinformatiebijeenkomst en wordt
bekeken hoe de opkomst is.

7. Binnenkort verschijnt een advertorial in Burgerkracht.
8. Open dag 25 januari bij Omnibuzz (NB. na de vergadering is deze datum gewijzigd

naar 1 februari 2018).
9. Jaarverslag 2017: dit wordt naast een papierenverslag, ook op een digitale wijze

vormgegeven.

Wethouder Smeets vraag of er gemeenten zijn die nog niet op de website Ikwilvervoer
staan. Mevrouw Savelkoul geeft aan dat dit momenteel geïnventariseerd wordt.

Wethouder H. Janssen geeft aan dat Omnibuzz een half jaar geleden last heeft gehad van
een negatief kritische journalist. Mevrouw Savelkoul geeft aan dat het dossier Omnibuzz
inmiddels overgedragen is aan een andere journalist. Mevrouw Savelkoul plant een
kennismakingsgesprek met haar in.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken met betrekking tot
communicatie en voorlichting.

11.Rondvraag en sluiting
Wethouder Roefs geeft aan dat de raad gevraagd heeft wat de stand van zaken is met
betrekking tot de optimalisatie van de gemeenschappelijke regeling. Dhr. Vreuls geeft
aan dat de werkgroep haar advies hierover heeft gegeven. In de loop van volgend jaar
wordt dit verder opgepakt.

Wethouder Kamphuis sluit de vergadering en bedankt gemeente Echt-Susteren voor de
gastvrijheid.

Priscilla Vanwersch

Omnibuzz

12 januari 2018


