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Vastgestelde notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 22 februari 2017
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Mevr. B. op de Laak Gemeente Horst aan de Maas

Dhr. L. Jongen Gemeente Kerkrade

Dhr. J. Gerats Gemeente Maastricht

Dhr. H. Geraats Gemeente Nederweert

Dhr. R. Janssen Gemeente Peel en Maas

Mevr. Smitsmans Gemeente Roermond

Dhr. H. Janssen Gemeente Stein

Dhr. P. de Graauw Gemeente Vaals

Dhr. B. Dauven Gemeente Valkenburg

Dhr. L. Peeters Gemeente Venray

Dhr. P. Sterk Gemeente Weert

Dhr. G. Vreuls Omnibuzz (directeur en projectleider)

Dhr. L. Brüll Gemeente Venlo (projectleider)

Dhr. T. Zimmermann Omnibuzz (beleidsmedewerker)

Dhr. R. Titulaer Omnibuzz (kwartiermaker)

Mevr. M. Chourak Omnibuzz (teamleider finance)

Mevr. P. Vanwersch Omnibuzz (directiesecretaresse/notulist)

Mevr. F. De Vos Omnibuzz (werkgroep Wmo-bg)

Dhr. F. Mofers Gemeente Kerkrade (werkgroep Wmo-bg)

Afwezig met kennisgeving:

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

Dhr. T. van Es Gemeente Beek

Mevr. L. Roefs Gemeente Bergen

Dhr. J. Bisscheroux Gemeente Eijsden-Margraten

Dhr. P. Laheij Gemeente Gulpen-Wittem

Dhr. P. Van Zutphen Gemeente Heerlen

Dhr. H. Leunessen Gemeente Landgraaf

Dhr. P. Verlinden Gemeente Leudal

Mevr. J. Smeets-Palmen Gemeente Maasgouw

Dhr. B. van Rijswijk Gemeente Meerssen

Dhr. E. Slangen Gemeente Nuth

Dhr. R. Evers Gemeente Onderbanken

Mevr. E. Cuijpers Gemeente Roerdalen

Mevr. J. Quadvlieg Gemeente Schinnen

Dhr. T. Gulpen Gemeente Simpelveld

Dhr. P. Leunissen Gemeente Voerendaal

________________________________________________________________

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

1.1. Opening
Wethouder Tax opent de vergadering en geeft aan dat het quorum niet gehaald is. De
vergadering wordt gesloten en over 15 minuten opnieuw geopend.
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1.1. Opening
Wethouder Tax heropent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De afmeldingen zijn doorgenomen.

1.2. Mededelingen
Op 24 maart 2017 gaat een afvaardiging van het dagelijks bestuur kennismaken met de
nieuwe gedeputeerde. Ook de Voor Elkaar Pas staat op de agenda.

Wethouder Heinen geeft aan dat er veel stukken verstuurd zijn die in korte tijd
behandeld moeten worden. Het is niet mogelijk geweest om alle stukken juridisch te
laten toetsten.

Wethouder Tax geeft aan dat de stukken tijdig verstuurd zijn, maar dat het inderdaad
veel was. Wel zijn de stukken ambtelijk helemaal voorbereid.

Wethouder Frische geeft aan dat hij de vergadering rond 16.00 uur moet verlaten.

1.3. Vaststellen agenda
Agendapunt 5a is vanochtend toegevoegd aan de agenda. Dit heeft te maken met de
toekomstige huisvesting van Omnibuzz.

Het verzoek wordt gedaan om in te stemmen met het verplaatsen van agendapunt 7
naar agendapunt 4. Het algemeen bestuur stemt hier mee in.

2. Inkomende en uitgaande stukken

2.1. Brief goedkeuring begroting door Provincie Limburg
Deze brief is ter kennisgeving.

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

3. Vaststellen concept notulen vergadering d.d. 30 november 2017
Pagina 5: wethouder Jongen vraagt of alle gesprekken met betrekking tot de
dienstverleningsovereenkomst reeds gepland zijn. Dhr. Vreuls geeft aan dat de
gesprekken allemaal gepland zijn en medio maart zijn afgerond.

Besluit:
Het bestuur stelt de notulen van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 30
november 2016 vast.

7. Wmo-bg
De heer Mofers, namens gemeente Kerkrade in de werkgroep Wmo-bg, geeft namens de
werkgroep Wmo-bg een toelichting op de adviesstukken.

Het eerste advies is samen met de commissie van advies besproken en in eerste
instantie zou middels een extern bureau de benodigde informatie opgehaald worden. Er
is in overleg besloten om dit niet uit te besteden.

Vervolgens is de werkgroep opnieuw bij elkaar gekomen en heeft gekeken op welke wijze
de informatie opgehaald kan worden. De werkgroep heeft voorgesteld dat gemeenten
zelf de informatie gaat verzamelen. De werkgroep heeft een advies opgesteld. Dit is
bijgevoegd bij de vergaderstukken.

1e beslispunt
Beschermd wonen (component vervoer)
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De werkgroep stelt voor om dit onderdeel niet mee te nemen en op te laten pakken door
een aparte werkgroep. Inmiddels is al een stuk duidelijker geworden wat met dit
onderdeel gaat gebeuren (2019 herindicatie en 2020 over naar gemeenten). Advies blijft
in stand, maar er zal wel op de achtergrond naar de data gekeken moeten worden. De
data is nodig om de instroom te realiseren.

2e beslispunt
Dagbestedingsvervoer vanuit de jeugdwet
Ook hier stelt de werkgroep voor om dit onderdeel niet mee te nemen en door de aparte
werkgroep jeugd te laten oppakken.

3e beslispunt
Leerlingenvervoer
De contracten leerlingenvervoer zijn nog lopend en qua instroom komt dit niet overeen
met de instroomdata van Wmo-bg. Het leerlingenvervoer sluit nader aan bij
jeugdvervoer. De werkgroep stelt voor om dit te laten aansluiten bij jeugdvervoer.

4e beslispunt
Generen en verzamelen van de data
 Kwantitatieve data: hoeveelheden, ritten, cliënten, afstanden

Niet alle gemeenten hebben deze informatie goed in beeld. De gegevens zijn wel bekend
bij de zorgaanbieders en bij de cliënten. De gemeenten moeten zelf de keuze maken met
wie zij in overleg gaan om de data op te halen.

Wethouder Vandermeulen vraagt of de gemeenten hier afzonderlijk nog iets voor moeten
doen. Dhr. Mofers geeft aan dat iedere gemeente zelf de informatie moet ophalen. De
werkgroep faciliteert hiervoor een vragenlijst en heeft een begeleidende rol richting de
gemeenten, maar de dataverzameling moet door de gemeente zelf gedaan worden. De
werkgroep zal daarnaast nog in iedere regio uitleg geven.

Een aantal gemeenten hebben heel goed in beeld wat de reisbehoefte van de cliënten is.
Dit zijn met name de gemeenten in Noord Limburg. In deze gemeenten wordt gestart
met een pilot. De kwantitatieve data is bekend, maar moet nog gekeken worden naar de
kwalitatieve data (hoe moet een cliënt vervoerd worden).

5e beslispunt
Geen aparte eigen bijdrage opleggen op Wmo-bg vervoer
Hierover is discussie ontstaan en zijn signalen ontvangen dat dit beslispunt beter in een
later stadium genomen kan worden als ook het financiële overzicht bekend is.

Wethouder H. Janssen vindt dat het mogelijk moet zijn om een kwaliteitsslag te maken.
Wethouder Op de Laak geeft aan dat enig financieel voorbehoud hiermee is gemaakt.
Wel is het belangrijk dat toegelicht wordt waarom er geen eigen bijdrage gevraagd zou
worden. Als er geen controle is hoe de cliënt naar de dagbesteding gaat, dan wordt of de
bijdrage van de maatwerkvoorziening hoger of wordt een bijdrage bij de gebruiker geïnd.
Er zal een sturingsmogelijkheid moeten blijven.

De werkgroep ziet grote verschillen bij de gemeenten. Er worden pas aparte
vervoersindicaties afgegeven als het echt niet andere geregeld kan worden. Er moet in
beeld gebracht worden wat het betekent als een aanbieder het vervoer bij Omnibuzz
inkoopt. Diverse scenario’s moeten worden uitgewerkt.

Wethouder J. Gerats geeft aan dat Zeeland te maken heeft gekregen met een zware
naheffing in verband met het niet heffen van een eigen bijdrage. Mevrouw De Vos
antwoordt dat dit nog een aandachtspunt is. Er moet onderzocht worden wat dit betekent
voor de BTW aftrek.
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Wethouder Frische vraagt zich af of dit probleem op het bordje van Omnibuzz gelegd
moet worden of dat dit bij de aanbieders thuis hoort en is van mening dat dit primair
thuishoort bij de afdeling inkoop in plaats van bij Omnibuzz.

Wethouder Jongen geeft aan dat bij de start van de GR juist afgesproken is dat het
vervoer samengevoegd wordt, waardoor de optimale efficiency gerealiseerd kan worden.
Als bepaalde vervoersvormen niet instromen dan is de efficiency niet haalbaar.

Wethouder Frische ziet dat cliënten ook vaak zelf naar de dagbesteding komen of door
mantelzorgers gebracht worden. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn. Dit betekent dat
het vervoerscomponent uit het arrangement gehaald moet worden en meer bij de
afdeling inkoop gelegd moeten worden.

Wethouder Peeters vraagt of het heffen van een bijdrage wel mogelijk blijft. Dhr. Mofers
antwoordt dat het voorstel van de werkgroep is om dit beslispunt door te schuiven naar
adviesfase twee en hier vandaag geen beslissing over te nemen.

Wethouder J. Gerats geeft aan dat enkele aanbieders problemen hebben, omdat zij de
cliënten gebruik laten maken van Omnibuzz terwijl het vervoer in het arrangement zit. Er
moet nog een besluit vallen wat de betrokkenheid van Omnibuzz in deze is. Daarnaast
moet een besluit vallen bij het inkopen van de arrangementen. De vraag is hoe deze
afstemming plaatsvindt.

Dhr. Mofers geeft aan dat de werkgroep hier mee bezig is. Er zijn circa 300
zorgaanbieders in Limburg. Er zijn veel varianten hoe de zorg geleverd wordt. Daarbij
blijft het de keuze van de gemeenten hoe dit ingekocht wordt. De werkgroep kan enkel in
kaart brengen wat het zou betekenen voor een gemeenten als het Wmo-bg vervoer bij
toegevoegd wordt aan Omnibuzz. Dit moet eerst inzichtelijk gemaakt worden.

Wethouder R. Janssen vindt dat gezien de diversiteit niet één uniforme regel moet
gelden. Er moeten geen besluiten worden genomen voordat e.e.a. goed onderzocht is.
Als gemeente Peel en Maas deelneemt aan de pilot dan wil de wethouder graag
betrokken worden bij het besluit. Mevrouw De Vos geeft aan dat het voorstel voorgelegd
wordt aan de wethouders van de aan de pilot deelnemende gemeenten.

6e beslispunt
Oneigenlijk gebruik
Er zijn cliënten die gebruik maken van het Omnibuzz vervoer om naar de dagbesteding
te gaan. Iedere gemeente gaat hier anders mee om en ook dit moet per gemeente in
beeld worden gebracht.

7e beslispunt
Op het moment dat de kwantitatieve data bekend is moet er een analyse gemaakt
worden. De werkgroep kan dit niet zelf en daarom is er een offerte opgevraagd bij een
extern bureau. Er wordt gevraagd om hiermee in te stemmen.

Wethouder Peeters vraagt of het nog haalbaar is om het Wmo-bg vervoer in te laten
stromen in 2018. Dhr. Mofers geeft aan dat 2018 niet gehaald wordt. De vervoersvorm
zal pas in 2019 kunnen instromen. In Midden Limburg hebben zorgaanbieders
aangegeven dat ze het vervoer niet meer in arrangementsprijzen willen uitvoeren. Dit zal
anders geregeld moeten worden.

Wethouder Smitsmans vindt het wat voorbarig om het adviesbureau nu al opdracht te
geven voor het analyseren van de data. Dhr. Mofers licht toe dat dit beslispunt gaat over
het opnemen van de kostenpost in de begroting. De opdracht wordt pas verstrekt als de
data daadwerkelijk opgehaald is.

Besluit:
Het algemeen bestuur stemt in met beslispunt 1, 2, 3, 4, 6 en 7.
Beslispunt 5 wordt in adviesfase 2 opnieuw besproken.
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4. Reglementen en verordeningen
Wethouder H. Janssen heeft een aantal punten juridisch laten toetsten. De uitkomst
hiervan wordt doorgestuurd naar Omnibuzz.

4a. Organisatiestatuut en directiestatuut
Hierover zijn geen vragen of opmerkingen.

Besluit:
Het bestuur neem het organisatie- en directiestatuut ter kennisgeving aan.

4b. Mandaat- en volmachtregeling
Omnibuzz heeft de opmerking ontvangen dat de datum in de mandaatregeling niet klopt.
Echter is de mandaatregeling vastgesteld op 11 mei 2016.

Wethouder Peeters geeft aan dat de disciplinaire straf richting personeel ook
gemandateerd is, echter is dit niet mogelijk omdat de aard van de bevoegdheid te zwaar
is. Dhr. Vreuls zal dit uitzoeken.

Daarnaast maakt wethouder Peeters de opmerking dat mandaat c.q. volmacht niet
betekent dat de verantwoordelijkheid overgedragen wordt. Bestuurders dienen op de
hoogte gehouden te worden van eventuele veranderingen ook als deze binnen het
mandaat vallen.

Besluit:
Het bestuur stemt in met de mandaat- en volmachtregeling en heeft kennisgenomen van
de mandaten en volmachten welke door het dagelijks bestuur zijn gemandateerd.

4c. Reglement van Orde dagelijks bestuur en algemeen bestuur
Hierover zijn geen vragen of opmerkingen.

Besluit:
Het bestuur neemt het reglement van Orde dagelijks bestuur ter kennisgeving aan.
Het bestuur stelt het reglement van Orde algemeen bestuur vast.

4d. Financiële verordeningen
Wethouders Peeters geeft aan dat in het voorstel opgenomen is dat de jaarrekening in
juli voorgelegd wordt. Dit is vrij laat en wethouder Peeters vraagt of hier nog ruimte is.
Mevrouw Chourak antwoordt dat de vaststelling in juli gebeurd, echter wordt de
jaarrekening al in april naar de gemeenten gestuurd.

Besluit:
Het bestuur stemt in met de volgende aangepaste verordeningen:
 Financiële verordening;
 Controle verordening.
Het bestuur heeft kennisgenomen van het aangepaste en door het dagelijks bestuur
goedgekeurde treasurystatuut.

5. Voor Elkaar Pas
Dhr. Zimmermann geeft een toelichting op het voorstel.

Het voorstel omvat een chipkaart voor klanten die dit willen inclusief partnerkaart. Op
deze kaart zit een kortingstarief. De VEP is een toegankelijk betaalmiddel, een eerste
vereiste bij de toeleiding naar het openbaar vervoer.

Het voorstel is uitgewerkt met de verdeling van de beheerskosten. Op ambtelijk niveau is
overeenstemming bereikt om de reiskosten door te berekenen aan de klant. Daarbij is
het de insteek om ook de kosten voor de vervoerspas door te berekenen aan de klant.
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Wel kan er voor de klant een verrekening plaatsvinden met de kosten die nu ook door
Omnibuzz betaald worden voor de vervoerspas.

De beheerskosten zijn globaal in beeld gebracht. Het voorstel is om de beheerskosten
door gemeenten te laten betalen en niet door te belasten aan de klant.

Maatwerk, zoals bijvoorbeeld een hoger kortingspercentage, is mogelijk. Dit kan in een
later stadium toegevoegd worden.

Wethouder De Graauw geeft aan dat in het voorstel opgenomen is dat het beschikbaar
stellen van de VEP een aanzuigende werking in het doelgroepenvervoer kan hebben.
Echter doet de gemeente de indicatiestelling en heeft e.e.a. daarmee zelf in de hand.
Wethouder Tax vult aan dat de aanvraag wel kan toenemen en men strikter moet
indiceren.

Het risico dat klanten hun financiële verplichting niet kunnen nakomen ligt bij Omnibuzz
en hierdoor dus bij gemeenten. Echter heeft Omnibuzz met de klanten die nu al op
rekening rijden goede ervaringen.

Wethouder H. Janssen vraagt of een gemeente individueel kan kiezen voor een
afkoopregeling. Dhr. Vreuls geeft aan dat dit mogelijk is, maar het bedrag dat Arriva
heeft aangeboden voor afkoop gaat uit van 42.000 klanten. Als 1 gemeente hier voor
kiest dan wordt het bedrag aangepast.

Wethouder Dauven geeft aan dat Omnibuzz oud een vervoerspas heeft gehad waarmee
klanten voor 70,- euro met het openbaar vervoer kan reizen. Dit heeft geen aanzuigende
werking gehad op het doelgroepenvervoer.

Wethouder Peeters vraagt of het mogelijk is om niet mee te doen aan de regeling,
aangezien openbaar vervoer geen Wmo-taak is.

Dhr. Vreuls antwoordt dat dit feitelijk een beslissing per gemeente is. Echter hebben alle
gemeenten de visie onderschreven om de beweging naar het openbaar vervoer te
stimuleren. De gemeenten betalen alleen de beheerskosten om e.e.a. te bewerkstelligen.
De VEP wordt niet automatisch aan alle klanten aangeboden. Alleen de klanten die zelf
aangeven hier gebruik van te willen maken, ontvangen een VEP.

Wethouder Dauven vraagt of er een combinatie met de seniorenpas mogelijk is.
Aangezien het voor de ouderen iets duurder wordt. Dhr. Vreuls geeft aan dat dit niet
anders te regelen is. Het kortingspercentage bedraagt 36,95%. Daarnaast biedt Arriva de
gratis partnerkaart.

Wethouder Op de Laak stelt voor om dit onderwerp nog een keer te agenderen voor de
vergadering van het algemeen bestuur om te bekijken hoe de VEP communicatief
neergezet wordt. Afgesproken is dat klant voor 1 april 2017 duidelijkheid moeten krijgen.
De eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur staat gepland op 5 juli 2017.
Als gemeenten een bepaalde keuze moeten maken dan is het van belang dat iedereen
hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Mevrouw Savelkoul geeft aan dat de communicatie rondom de VEP wordt opgepakt
alsmede de woordvoering.

Wethouder J. Gerats vindt het van belang dat gemeenten die afwijken van de standaard
hierover in dialoog blijven met andere gemeenten. Wethouder J. Gerats geeft daarbij wel
de voorkeur dat iedere gemeenten het voorstel volgt zoals het nu voor ligt.

Wethouder Peeters geeft aan dat het zeker niet de bedoeling is om administratief gezien
extra werk te veroorzaken.
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Besluit:

Het algemeen bestuur:
 Heeft kennisgenomen van de stand van zaken overleg Arriva inzake een voorstel voor

een passend OV product voor de klanten van Omnibuzz, de Voor Elkaar Pas;
 Stemt in met het voorstel van Arriva en de opzet en het ‘product’ VEP;
 Stemt in met het advies om niet tot een afkoop-constructie van onbeperkt reizen over

te gaan;
 Stemt in met het voorstel over de verdeling van de kosten tussen gebruiker en

gemeente;
 Stemt in met de uitrol en de implementatie van de VEP conform deze voorstellen.

6a. Huisvesting Omnibuzz
Omnibuzz huurt momenteel een gedeelte van het kantoorpand van de GGD Zuid
Limburg. De GGD verhuist per 1 september 2017 naar Heerlen. Dit betekent dat
Omnibuzz op zoek moet naar een nieuwe locatie.

Omnibuzz is hier vorig jaar mee gestart. Er zijn diverse panden vergeleken en uiteindelijk
zijn drie panden door Heton onderzocht op de bouwkundige staat. Het adviesrapport van
Heton zou besproken worden in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 29 maart
2017. Echter is afgelopen vrijdag bekend geworden dat er een tweede gegadigde is voor
het voorkeurspand van Omnibuzz. Mocht Omnibuzz dit pand willen huren dan zal de
beslissing deze week genomen moeten worden. Hiervoor vraagt Omnibuzz goedkeuring
van het algemeen bestuur.

Wethouder Smitsmans vraagt of de kosten binnen de begrote middelen blijft. Dhr. Vreuls
antwoordt dat de kosten zijn vergeleken met de kosten zoals opgenomen in de begroting
en zowel huur, servicekosten als verbouwingkosten blijven binnen de begroting.

Wethouder Op de Laak vraagt of de begrote bedragen na de besluitvorming worden
aangepast naar de geraamde bedragen. Dhr. Vreuls antwoordt dat dit na besluitvorming
gedaan kan worden. Een deel van de bedragen zit in de investeringsbegroting. De
bedragen kunnen aangepast worden in de begrotingswijziging.

Wethouder Jacobs vraagt wat het verschil is tussen de huurprijs van het pand aan
Stationsplein en het pand aan de Geerweg 5. Daarnaast vraagt wethouder Jacobs in
hoeverre het gebruikelijk is dat maar twee panden vergeleken worden.

Dhr. Vreuls antwoordt dat meerdere panden bezocht zijn en dat Omnibuzz in gesprek is
geweest met gemeente Sittard-Geleen en diverse makelaars. De panden van gemeente
Sittard-Geleen zijn niet geschikt gebleken. De commerciële panden die zijn aangeboden
zijn bezocht en vergeleken. Eén pand is door Heton onderzocht en afgevallen in verband
met de bouwkundige staat.

De huurprijs van het pand aan het Stationsplein bedraagt 85,- euro per meter en de
huurprijs van het pand aan de Geerweg 5 bedraagt 104,35 euro. De servicekosten voor
het Stationsplein gedragen 40 euro per maand per meter en voor de Geerweg 36,40 per
maand per meter. De verbouwingskosten van het Stationsplein bedragen ca. 107.000,-
euro en van de Geerweg ca. 66.000,- euro.

De huurkosten voor het pand van het callcenter komen bij de overgang te vervallen,
aangezien het Kosten voor callcenter verhuist dan naar Omnibuzz en de kosten hiervan
vervallen.

Wethouder Vandermeulen heeft moeite met feit dat niet bekend was dat Omnibuzz op
zoek was naar nieuwe huisvesting en had het prettiger gevonden als het algemeen
bestuur hier eerder over geïnformeerd was. Qua inhoud kan wethouder Vandermeulen
zich vinden in de keuze.
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Dhr. Vreuls geeft aan dat de verhuizing in het bedrijfsplan is opgenomen. De kosten van
de verhuizing en verbouwing zijn derhalve ook opgenomen in de investeringsbegroting.

Wethouder De Graauw geeft aan dat Omnibuzz in een openbaar lichaam is en iets
formeler moet omgaan met bepaalde keuzes, maar zich de situatie goed voorstellen.

Besluit:
 Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van het door Heton uitgebrachte advies;
 Het algemeen bestuur stemt in met de voorgestelde locatiekeuze;
 Het algemeen bestuur stemt in met de verdere uitwerking en het aangaan van de

huurovereenkomst.

6. Evaluatie regie en vervoer
Dhr. Titulaer geeft een toelichting.

Omnibuzz heeft zeer positieve berichten ontvangen over de uitvoering van het vervoer.
De klanttevredenheid is goed (cijfer 8.1). De daadwerkelijke analyse van de harde cijfers
zijn in ontwikkeling, maar de eerste uitkomsten geven aan dat deze ook goed zijn.

De controle van de uitvoering van het vervoer is in volle gang. Omnibuzz heeft in januari
bedrijfsbezoeken gedaan bij de vervoerders. Het voordeel is dat er met veel dezelfde
vervoerder gewerkt wordt, wel zijn er een aantal zaken in de loop der tijd ingeslopen die
anders moeten.

Wethouder De Graauw geeft een compliment aan alle medewerkers van Omnibuzz dat zij
deze grote overgang op een goede wijze voor elkaar hebben gekregen.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken met betrekking tot de
evaluatie regie en vervoer.

7. Communicatie en voorlichting

Mevr. Savelkoul geeft een toelichting.

 De nieuwsbrief is in ontwikkeling en verschijnt eind maart;

 Er is een nieuwsbrief per mail verstuurd naar de raadleden over de start van

Omnibuzz;

 Er zijn twee raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd op 22 en 23 maart 2017;

 Omnibuzz verschijnt binnenkort in de krant zorgbelang met een advertorial;

 In de Limburger is een artikel verschenen inzake de Voor Elkaar Pas;

 De nieuwe website is goedgekeurd en heeft het keurmerk Drempelvrij;

 De informatiefolder staat in Engels en Duits op de website;

 Het communicatieplan is af en wordt ter informatie meegestuurd met de notulen;

 Wethouder kamphuis en Dhr. Vreuls zijn geïnterviewd door het KBO. Dit artikel wordt

in Maart gepubliceerd;

 De communicatie omtrent de Voor Elkaar Pas wordt goed voorbereidt. Ook wordt een

vraag en antwoord overzicht gemaakt. De communicatieadviseurs van de gemeenten

worden hierbij betrokken.

Besluit:

Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken met betrekking tot de

communicatie en voorlichting.

8. Rondvraag en sluiting

Wethouder J. Gerats vraagt wat de status is inzake het grensoverschrijdend vervoer.

Dhr. Vreuls geeft aan dat dit voor een deel vertaald is in de Voor Elkaar Pas. Het gesprek
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met Valys heeft door de drukte nog niet kunnen plaatsvinden. Dit komt in het volgende

overleg aan de orde.

Wethouder J. Gerats geef aan dat er klachten zijn gekomen over retourboekingen. Dhr.

Vreuls geeft aan dat dit door Omnibuzz wordt opgepakt.

Wethouder J. Gerats heeft vanuit de raad de suggestie ontvangen over de mogelijkheid

dat Omnibuzz gebruik kan maken van de busbanen. Dhr. Vreuls geeft aan dat dit

besproken wordt met de betreffende ambtenaar, maar dit schijnt vrij lastig realiseerbaar

te zijn.

Wethouder Vandermeulen vraagt of de Voor Elkaar Pas geldt voor heel Limburg. Dhr.

Vreuls antwoordt dat klanten met de Voor Elkaar Pas door heel Nederland kunnen reizen,

maar de korting alleen van toepassing is op vervoermiddelen van Arriva in Limburg.

Wethouder Peeters vraagt wat de routing van de dienstverleningsovereenkomst is. Dhr.

Vreuls geeft aan dat de opmerkingen verzameld worden en besproken worden in de

vergadering van het dagelijks bestuur. Daarna wordt de dienstverleningsoverkomst naar

de individuele gemeenten gestuurd.

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.

Priscilla Vanwersch

Omnibuzz

7 maart 2017


