
1

Vastgestelde notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 30 november 2016
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Mevr. L. Roefs Gemeente Bergen

Dhr. P. Heinen Gemeente Brunssum

Dhr. E. Vandermeulen Gemeente Gennep

Dhr. P. Van Zutphen Gemeente Heerlen

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

Dhr. L. Jongen Gemeente Kerkrade

Dhr. P. Verheul (plv.) Gemeente Leudal

Dhr. J. Gerats Gemeente Maastricht

Dhr. H. Geraats Gemeente Nederweert

Dhr. R. Janssen Gemeente Peel en Maas

Mevr. E. Cuijpers Gemeente Roerdalen

Mevr. Smitsmans Gemeente Roermond

Mevr. J. Quadvlieg Gemeente Schinnen

Dhr. H. Hodinius (plv.) Gemeente Simpelveld

Dhr. P. de Graauw Gemeente Vaals

Dhr. L. Peeters Gemeente Venray

Dhr. G. Vreuls Omnibuzz (directeur en projectleider)

Dhr. L. Brüll Gemeente Venlo (projectleider)

Dhr. R. Suykerbuyk Gemeente Sittard-Geleen (beleidsmedewerker)

Dhr. M. Renne Omnibuzz (beleidsmedewerker)

Dhr. R. Titulaer Omnibuzz (kwartiermaker)

Mevr. K. van de Mortel Omnibuzz (financieel medewerker)

Mevr. P. Vanwersch Omnibuzz (managementassistente/notulist)

Afwezig met kennisgeving:

Dhr. T. van Es Gemeente Beek

Dhr. G. Frische Gemeente Echt-Susteren

Dhr. J. Bisscheroux Gemeente Eijsden-Margraten

Dhr. P. Laheij Gemeente Gulpen-Wittem

Dhr. H. Leunessen Gemeente Landgraaf

Mevr. J. Smeets-Palmen Gemeente Maasgouw

Dhr. B. van Rijswijk Gemeente Meerssen

Dhr. E. Slangen Gemeente Nuth

Dhr. R. Evers Gemeente Onderbanken

Dhr. H. Janssen Gemeente Stein

Dhr. B. Dauven Gemeente Valkenburg

Dhr. P. Leunissen Gemeente Voerendaal

Dhr. P. Sterk Gemeente Weert

________________________________________________________________

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

1.1. Opening
Wethouder Kamphuis opent de vergadering en spreekt een woord van dank uit richting
gemeente Weert voor de gastvrijheid. De afmeldingen zijn doorgenomen en het quorum
is gehaald.
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1.2. Mededelingen

Personele wisselingen
Er zijn twee personele wisselingen geweest binnen het algemeen bestuur te weten:
Wethouder P. Sterk in plaats van wethouder H. Litjens, gemeente Weert;
Wethouder P. Heinen in plaats van wethouder T. Gelissen, gemeente Brunssum.

Organisatieplan
Het organisatieplan is in het dagelijks bestuur behandeld en onder voorbehoud
vastgesteld. Tijdens de vergadering is afgesproken dat het organisatieplan ter kennis-
geving naar het algemeen bestuur gestuurd wordt. Het organisatieplan wordt in de
vergadering van het dagelijks bestuur in januari definitief vastgesteld. Momenteel krijgen
de medewerkers van Omnibuzz de gelegenheid om hun zienswijze op het organisatieplan
en bijbehorende functieprofielen in te dienen.

Vragen inzake het organisatieplan worden behandeld bij agendapunt 2.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de mededelingen.

1.3. Vaststellen agenda
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.

2. Inkomende en uitgaande stukken

2.1. Brief Provincie Limburg inzake indienen begroting
Omnibuzz heeft vanwege de uitbreiding van de gemeenschappelijk regeling niet kunnen
voldoen aan de eerste termijn van 1 april 2016. Omnibuzz heeft met de Provincie
Limburg een nieuwe termijn afgesproken. De begroting wordt, na vaststelling in deze
vergadering, op 1 december 2016 naar de Provincie Limburg gestuurd.

2.2. Brief Provincie Limburg inzake communicatie DGV
Wethouder Quadvlieg vraagt wat de stand van zaken is omtrent de OV jaarkaart. Dhr.
Vreuls geeft aan dat alle klanten in Noord Midden Limburg en in het oude Omnibuzz
gebied een brief hebben ontvangen dat de OV jaarkaart komt te vervallen. Omnibuzz is
in gesprek met Arriva inzake de “voor elkaar pas”. De uitkomsten hiervan worden
besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 18 januari 2017. Hierna
wordt dit in de vergadering van het algemeen bestuur besproken en, mits de gemeenten
hiermee instemmen, kan gestart worden per 1 april 2017.

Wethouder J. Gerats geeft aan dat de gemeenteraad in Maastricht zich heeft
uitgesproken over een goede aansluiting tussen OV en DGV en graag inzet wenst van de
eigen wethouder om dit te realiseren. Dit sluit aan bij hetgeen inmiddels in gang is gezet
met Arriva. Omnibuzz heeft de motie van gemeente Maastricht hieromtrent ontvangen.

Wethouder Jacobs van gemeente Beesel heeft een brief van de Arriva ontvangen inzake
een bestuurlijk overleg over dit onderwerp. Dhr. Brüll geeft aan dat dit over de gratis OV
jaarkaart in Noord Midden Limburg gaat. Arriva wil graag met deze gemeenten om tafel.
Venlo heeft dit soort overleggen normaliter namens de Noord en Midden Limburgse
gemeenten gevoerd en dit gaat buiten Omnibuzz om. Het is echter niet de inzet van de
gemeenten om te komen tot een gratis OV jaarkaart voor Noord Midden Limburg.

2.3. Brief van dagelijks bestuur aan gemeente Peel en Maas
Hierover zijn geen vragen of opmerkingen.

2.4. Raadsinformatiebrief
Deze RIB is opgesteld door gemeente Venlo.
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Wethouder Jacobs vraagt of het wellicht een idee is om de reacties op de zienswijzen toe
te voegen aan deze brief. Wethouder Kamphuis geeft aan dat dit feitelijk twee trajecten
zijn, wel kan de reactie op de zienswijze van de eigen gemeente toegevoegd worden.

2.5. Organisatieplan
Wethouder Peeters zou graag een toelichting willen op de stijging in het aantal FTE. De
toelichting is opgenomen bij agendapunt 3 en zal daar besproken worden.

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

3. Vaststellen concept notulen vergadering d.d. 6 juli 2016.

Pagina 1: aanwezigheid
Aanpassen: mevr. Quadvlieg in plaats van dhr. Quadvlieg.

Pagina 5, agendapunt beheerzaken, uitgangspunten begroting en meerjarenraming
Wethouder Hodinius geeft aan dat hij na de vergadering van 28 september jl. navraag
heeft gedaan bij de betreffende beleidsmedewerker en gebleken is dat drie keer contact
is geweest met Omnibuzz inzake de begroting. Wethouder Hodinius vindt de verwoording
dan ook niet terecht en ziet graag dat dit gecorrigeerd wordt. Dhr. Vreuls geeft aan dat
de zin terugslaat op de opmerking dat vooralsnog niet ingestemd wordt met de concept
begroting 2017. Alleen onderstaande zin wordt opgenomen in het definitieve verslag:
 Dhr. Vreuls is verrast door bovenstaande.

Wethouder Peeters heeft in de vorige vergadering een verzoek gedaan om meer tijd te
krijgen voor het indienen van de zienswijzen. Dit wordt toegevoegd aan het verslag.

Wethouder De Graauw vraagt waarom in de raadsinformatiebrief niks gezegd wordt over
de stijging van het aantal FTE. Dhr. Vreuls geeft aan dat dit in de toelichting bij het
vorige verslag is opgenomen. Dhr. Brüll vult aan dat de RIB ingaat op de gevolgen van
de kosten en de prijs. De organisatiebegroting komt terug in het algemeen bestuur en
via de begrotingscyclus in de raad.

Besluit:
Het bestuur stelt de notulen van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 28
september 2016 vast na het verwerken van bovengenoemde aanpassingen.

3.1. Toelichting ontwikkeling personele bezetting tussen bedrijfsplan en actueel
Wethouder Peeters leest in de toelichting niet meer dan dat de stijging veroorzaakt wordt
door inzichten verkregen tijdens de studiereis naar Denemarken. Wethouder Peeters wil
graag meer uitleg hieromtrent.

Dhr. Vreuls geeft aan dat bij het opstellen van het bedrijfsplan gekeken is naar de
regiecentrale in Zeeland. Door de gesprekken met PZN heeft Omnibuzz inzicht gekregen
in het aantal callcenter-medewerkers dat PZN heeft. Gebleken is dat Zeeland qua
omvang veel kleiner is en beperktere openingstijden heeft. Ook de hoeveelheid planners
was in eerste instantie gebaseerd op Zeeland.

Voor de beheersorganisatie is gekeken naar het huidige volume en het toekomstige
volume. De beheersorganisatie is hierop aangepast. Dit is niet evenredig gestegen
aangezien het synergie voordeel is verwerkt. Een aantal zaken worden momenteel nog
ingekocht bij de GGD Zuid Limburg, zoals P&O. De GGD heeft inmiddels aangegeven dat
zij de taken niet meer kunnen uitvoeren gezien de groei van het personeelbestand van
Omnibuzz.

Bij het opstellen van het bedrijfsplan was het niet bekend dat Omnibuzz een privacy
officer moet aanstellen en een OR dient op te richten. Dit is naderhand toegevoegd aan
de begroting.
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Bovenstaande verklaart waarom het aantal FTE ten opzichte van het bedrijfsplan is
gestegen. De reis naar Denemarken heeft hier weinig mee te maken. Wel zijn in
Denemarken inzichten verkregen die te maken hebben met de inrichting van de
regiecentrale.

Dhr. Brüll stelt voor om de notitie verder aan te vullen en deze ter goedkeuring door te
sturen naar de leden van het algemeen bestuur.

Wethouder Roefs vindt de verklaring goed, maar leest in de toelichting twee keer een
passage waaruit blijkt dat het aantal FTE nog kan stijgen.

Dhr. Vreuls begrijpt dat er met name zorgen zijn over de overheadkosten. Echter is dit
iets wat in de komende jaren steeds opnieuw bekeken wordt. Er zal gekeken worden
welke zaken direct terug te leiden zijn op het product. De kwaliteitsnormen worden met
de gemeente individueel besproken. Als er afgeraamd moet worden, dan kunnen de
gevolgen inzichtelijk gemaakt worden. De planning ligt nu bij 8 verschillende
vervoerders. Bij de overname van de planning wordt pas exact duidelijk hoeveel planners
nodig zijn. De keuze voor de soort planning, door medewerkers in sub centrales of
geautomatiseerd, is ook van invloed op de personele kosten.

Wethouder Kamphuis vult nog aan dat niet automatisch opgehoogd wordt. Dit zal altijd
via een begrotingswijziging gaan en wordt voorafgaand hiervan besproken in de
vergadering van het algemeen bestuur. Vanuit de stuurgroep is er op aangedrongen dat
couleur locale belangrijke is. Het is lastig om hier nu al een plafond aan toe te kennen.

Wethouder Op de Laak geeft aan dat het fijn was geweest als er een conservatieve opzet
was gedaan waarbij nu zou blijken dat deze te ruim was. Wel vindt zij het een punt van
aandacht dat als bij het invullen van de DVO de gemeentelijke afspraken leiden tot een
personele stijging dit in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur besproken moet
worden. Samen moet dan bepaald worden hoeveel couleur locale er mag zijn.

Wethouder Peeters vindt de uitleg van dhr. Vreuls helder, maar sluit aan bij de woorden
van Wethouder Op de Laak en ziet graag dat voortaan een meer conservatieve opzet
gemaakt wordt. Het doet geen recht om zuinig in te zetten, dit levert uiteindelijk alleen
maar meer vragen op. Ook wethouder Quadvlieg onderschrijft de opmerking van
wethouder Peeters en wethouder Op de Laak.

Besluit:
 De notitie wordt aangevuld met de hierboven gegeven uitleg van dhr. Vreuls;
 Voortaan zal bij een dergelijke opzet conservatiever ingezet worden;
 Mochten gemeentelijke afspraken leiden tot een personele stijging dan wordt dit eerst

besproken in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Er wordt dan een besluit
genomen over de hoeveelheid couleur locale.

4. Voortgang gemeenschappelijke regeling

A. Klachtenregeling en klachtenadviescommissie Omnibuzz
Wethouder Roefs vraagt hoe de klachtenregeling van de vervoerders verweven is in de
klachtenregeling van Omnibuzz. Uit de stukken lijkt dit los van elkaar te staan.

Dhr. Vreuls legt uit dat klanten bij Omnibuzz terecht kunnen met hun klachten. Hiervoor
is een klantcontactcentrum ingericht. Omnibuzz wil weten of klanten vervoerd worden op
de manier zoals dit afgesproken is met de vervoerders. Omnibuzz heeft geborgd dat een
vervoerder binnen 24 uur de klacht ontvangt en binnen een bepaalde termijn moet
reageren. Uiteindelijk kan de klant nog naar de geschillen commissie klachten.

Wethouder Roefs vraagt of Omnibuzz op de hoogte is als een klant de klacht rechtstreeks
bij de vervoerder indient en hierop een afdoende antwoord krijgt. Omnibuzz wordt
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hiervan niet op de hoogte gebracht. Echter communiceert Omnibuzz naar haar klanten
dat klachten bij Omnibuzz ingediend dienen te worden. Uit het verleden is gebleken dat
klanten met fysiek letsel wel rechtstreeks door de vervoerder worden opgepakt, echter
communiceert de vervoeder dan ook direct met Omnibuzz.

Wethouder Kamphuis vindt het belangrijk dat klachten bij Omnibuzz worden ingediend.
Alleen dan is het mogelijk om een totaaloverzicht te krijgen. Door middel van goede
communicatie wordt getracht om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen.

Wethouder Quadvlieg vraagt of het verstandig is om de termijn te noemen bij punt 4.1.
Dhr. Vreuls geeft aan dat dit bij 3.1. is opgenomen.

Wethouder Heinen vraagt hoe gecommuniceerd wordt richting de klant inzake de
klachtenprocedure. Wethouder Kamphuis antwoordt dat dit reeds gebeurd is door middel
van het informatieblad. Daarnaast staat het telefoonnummer op de vervoerspas.

Besluit:
Het bestuur stemt in met de klachtenregeling en het reglement van de klachtenadvies-
commissie van Omnibuzz.

B. Dienstverleningsovereenkomst
Zoals reeds besproken worden de kennismakingsgesprekken opnieuw ingepland. Het
streven is om de DVO te bespreken voor de vergadering van het algemeen bestuur op 22
februari 2017.

Er wordt gevraagd waarom de termijn hiervan verschoven is. Dhr. Vreuls geeft aan dat
dit met de planning te maken heeft. Er zijn vanuit diverse gemeenten juristen betrokken
bij de opstelling van de DVO. De deadline is door de beschikbaarheid van de totale
werkgroep niet gehaald.

Wethouder Vandermeulen geeft aan dat de DVO hierdoor later met de gemeenteraad
besproken kan worden en vraagt of dit problemen voor de verdere planning oplevert.
Dhr. Vreuls antwoordt dat bij het inplannen van de gesprekken met de gemeenten
hiermee rekening gehouden wordt.

Wethouder Jacobs vraagt of de concept DVO al beschikbaar is. Dhr. Vreuls geeft aan dat
deze eerst in het dagelijks bestuur van 18 januari 2016 besproken wordt. Zodra het
dagelijks bestuur de DVO heeft goedgekeurd wordt het concept verstuurd naar het
algemeen bestuur.

Op verzoek van wethouder R. Janssen en met instemming van alle leden van het
algemeen bestuur is afgesproken dat de concept DVO al naar de leden doorgestuurd
wordt. Wethouder De Graauw vraagt of er nog vertrouwelijkheid op de DVO ligt. Dhr.
Vreuls antwoordt dat hier geen vertrouwelijkheid op ligt.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken. Afgesproken is dat de
concept DVO reeds naar de leden van het algemeen bestuur gestuurd wordt.

5. Voortgang implementatie vervoer
Dhr. Renne geeft een toelichting op de stand van zaken.

5.1. Algemeen
Over het algemeen lopen de zaken voorspoedig. Omnibuzz houdt zich strikt aan het
programma van eisen en houdt meer controle op de vervoerders dan dat zij gewend zijn.
Dit geeft wel eens wat discussie. Dhr. Renne verzoek de leden van het algemeen bestuur
om eventuele signalen hieromtrent door te geven aan Omnibuzz.
Kijkend naar het programma van eisen dan wordt aan 80% voldaan. Het vervoer staat
paraat op 11 december 2016.
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5.2. Pasgebruik
Het pasgebruik is in sommige regio’s erg laag. Gebleken is dat een bepaalde batch van
pasjes van slechte kwaliteit was en dat sommige apparatuur niet correct werkte. Dit is
echter weer opgelost. In sommige regio’s wordt de vervoerspas door de chauffeur niet
gevraagd en is het pasgebruik zelfs 0%. Afgesproken is om dit niet direct naar de klant
te communiceren, maar hier stap voor stap op de sturen beginnende bij de vervoerder.

5.3. Bestickering voertuig
Er is enige discussie ontstaan over de bestickering van het voertuig. Het is hierdoor
mogelijk dat nog niet alle voertuigen aan de gestelde eisen voldoen op 11 december
2016. Daarnaast kunnen niet alle voertuigen op tijd geleverd worden. De vervoerder mag
in dat geval een ander voertuig uit het wagenpark inzetten. Dit voertuig wordt
gecontroleerd en moet aan alle technische eisen voldoen.

5.4. Perceel 4
In perceel 4, Westelijke Mijnstreek, wordt door de hoofdaannemer samengewerkt met
PZL. PZL wordt onderaannemer van de Munckhof en bestaat uit 14 vervoerders. Alle
vervoerders dienen te voldoen aan het Programma van Eisen.

Er bestaat een kans dat nog niet iedere vervoerder over het TX-keurmerk beschikt op 11
december 2016 daarom heeft de hoofdaannemer een plan B gemaakt. Omnibuzz is
hiervan op de hoogte.

Het uiterlijk van de voertuigen bestaat uit het bedrijfslogo van de vervoerder en het
Omnibuzz logo. In het programma van eisen zijn de technische eisen opgenomen. Als
een voertuig aan deze eisen voldoet dat mag het worden ingezet.

Wethouder Op de Laak vraagt of de controle op het programma van eisen bij de
onderaannemers via de hoofdaannemer loopt of via Omnibuzz. Dhr. Renne geeft aan dat
dit via de hoofdaannemer loopt. Echter is de hoofdaannemer verplicht om iedere
onderaanneming goed te laten keuren door Omnibuzz.

Wethouder Quadvlieg heeft vernomen dat sommige voertuigen weinig comfort bieden.
Dhr. Renne geeft aan dat dit opgenomen is in het programma van eisen. Echter
Omnibuzz kan hier niet altijd op controleren dus mochten er klachten komen, gelieve
deze door te leiden naar Omnibuzz.

Dhr. Vreuls geeft aan dat vervoerders op momenten van topdrukte alle voertuigen
inzetten om aan de klantvraag te voldoen. Vervoerders hebben dan de neiging om oud
materieel in te zetten. Aan de hand van de ingediende klachten kan Omnibuzz dit
oppakken en deze voertuigen uit het systeem halen.

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

6. Voortgang inrichting regiecentrale
Dhr. Titulaer geeft een toelichting op de stand van zaken.

Momenteel wordt gewerkt aan het migratiedraaiboek. Op dit moment zijn er geen
indicaties dat zaken niet gereed zijn op 11 december 2016. De dataverzameling is een
vrij uitdagende klus, maar ook dit loopt naar volle tevredenheid.

Op zaterdag 10 december 2016 staan een aantal belangrijke zaken ingepland, zoals
overschakelen van de telefonie en het inladen van de klantenbestanden. Op zondag 11
december 2016 zijn eveneens een aantal medewerkers van Omnibuzz aan het werk en is
de klantenservice vanaf 07.00 uur geopend. Ook zijn er een aantal noodscenario’s
geschreven. Geprobeerd is om zoveel mogelijk zaken te voorspellen en de oplossing en
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rol van de betrokkenen hieraan te koppelen. Het draaiboek rolt door in de eerste weken
na de implementatie.

Omnibuzz heeft veel tijd gestoken in de verrijking van de klantinformatie. Er zijn 45.000
klanten aangeschreven. Inmiddels hebben 31.000 klanten gereageerd.

Dhr. Vreuls geeft aan dat op zondag 11 december a.s. op twee momenten een update
naar de wethouders gestuurd wordt. Wethouder Jongen geeft aan dat het ook prettig is
als in de weken na 11 december regelmatig updates gestuurd worden.

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

7. Beheerszaken

7a. Zienswijzen concept begroting 2017
Omnibuzz heeft een reactie gemaakt op de binnengekomen zienswijzen.

Gemeente Nederweert heeft haar zienswijze te laat ingediend, echter is deze wel
beantwoord. De reactie is terug te vinden in het nagestuurde document.

De meeste vragen zijn gesteld over het indexeren.
Het is niet zo dat Omnibuzz automatisch indexeert. Een aantal indexeringen worden
doorgevoerd zonder dat Omnibuzz hier invloed op heeft, zoals de loonkostenindex
voortvloeiende uit de cao en de vervoersindex op basis van de NEA index. Omnibuzz
indexeert de beheerskosten met 2%, dit is ongeveer 3.000 euro per gemeente.

Ook zijn er vragen gesteld over het weerstandsvermogen en hoe dit opgebouwd is.
Voordat het weerstandsvermogen is vastgesteld is een risico- en impactanalyse gedaan.
In 2017 wordt wederom een risico- en impactanalyse gedaan. Mochten hier andere
inzichten uitkomen dan wordt dit opnieuw besproken.

Na vaststelling wordt de definitieve begroting op 1 december a.s. naar de Provincie
Limburg gestuurd. Vanaf volgend jaar hebben gemeenten 10 weken de tijd om hun
zienswijzen in te dienen. De grootste afwijking ten opzichte van het bedrijfsplan is
ontstaan door het verlengd boekjaar.

De gemeenteraad van gemeente Beesel heeft de monitoring van de lange termijneffecten
van de gemeenschappelijke regeling ingebracht als aandachtspunt. Wethouder Jacobs
vindt de jaarrekening hier minder geschikt voor en zou graag een toelichting willen van
Omnibuzz hoe hier naar gekeken wordt. Dhr. Vreuls geeft aan dat het van belang is dat
appels met appels vergeleken worden. Er moet gekeken worden hoe de productbegroting
ingericht kan worden. Het is belangrijk dat de verschillende producten weergegeven
worden en dat de toerekening van de verschillende aspecten van de beheerskosten
duidelijk te volgen zijn; wat heeft met elkaar te maken en welke synergie voordelen zijn
behaald. Het is de taak van Omnibuzz om dit het komende jaar verder uit te werken.

Wethouder Kamphuis stelt voor om dit soort zaken in de vergadering van het algemeen
bestuur te delen. Voor raadsleden kan dit middels een raadsinformatiebijeenkomst en
raadsinformatiebrief.

Besluit:
Het bestuur stemt in met de beantwoording van de zienswijzen.

7b. Vasstellen begroting 2017 en meerjarenperspectief 2018-2020
Wethouder Dauven geeft aan dat de eigen bijdrage in Limburg momenteel verschillend
zijn. Gemeente Valkenburg is groot voorstander van het harmoniseren van de tarieven.
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Harmonisering is niet voorzien in de huidige begroting. In de 1e begrotingswijziging wordt
gerekend met de huidige tarieven. De indexering voor de Trafficon gemeenten moet
worden toegepast. Daarna is het aan de gemeenten om over te gaan tot de aanpassing
van de klantbijdrage. Omnibuzz zal een advies geven, echter is het aan de gemeente om
dit te accepteren.

Wethouder R. Janssen geeft aan dat ook gemeente Peel en Maas voor harmonisering is
en zou voor de haalbaarheid hiervan liever het initiatief laten uitgaan van de wethouders
in plaats van Omnibuzz.

Wethouder J. Gerats geeft aan dat er binnen gemeente Maastricht geen behoefte is aan
harmonisering. Dit is het standpunt van de gemeenteraad en wethouder J. Gerats is er
geen voorstander van dat hij als wethouder een voorstel tot harmonisering doet. Dit
onderwerp wordt binnen gemeente Maastricht niet opnieuw besproken. Echter begrijpt
wethouder J. Gerats dat dit tot discussie in de regio leidt.

Besluit:
Het bestuur stelt de concept begroting 2017 vast.

7c. Uitgangspunten begroting
Het bestuur wordt gevraagd om in te stemmen met de uitgangspunten. Deze
uitgangspunten worden uiterlijk 1 april 2017 naar de gemeente gestuurd zodat zij 10
weken de tijd hebben voor het indienen van de zienswijzen.

Wethouder J. Gerats vraagt wanneer de raad geïnformeerd wordt over het gunstig
uitvallen van de aanbesteding. Dhr. Brüll geeft aan dat het tarief voor Zuid Limburg
inderdaad gunstiger is uitgevallen. Dit is opgenomen in de raadsinformatiebrief.

Wethouder Van Zutphen geeft aan dat gemeente Heerlen niet wil werken met een opslag
aangezien zij ook geen risico voorzien.

Wethouder Kamphuis geeft aan dat de effecten van het openbaar vervoer nog niet
duidelijk zijn. Deze kunnen leiden tot een verhoogd vervoersaanbod.

Wethouder R. Janssen vindt dat het risico gedeeld moet worden met de Provincie
Limburg. Het is een extern risico dat door bewust beleid wordt veroorzaakt. Wethouder
J. Gerats geeft aan dat een gesprek gepland staat met de Provincie Limburg inzake de
OV Jaarkaart. Dit onderwerp kan in hetzelfde gesprek aangekaart worden. Wethouder J.
Gerats sluit graag aan bij dit gesprek.

Het dagelijks bestuur van Omnibuzz gaat een gesprek aan met de gedeputeerde, omdat
ook ambtelijk onduidelijkheid is. Bovenstaande kan in hetzelfde gesprek besproken
worden.

Wethouder Jongen is van mening dat vanuit het algemeen bestuur een signaal richting
Provincie Limburg afgegeven moet worden. Wethouder Kamphuis geeft aan dat vanuit
het algemeen bestuur een oproep gedaan kan worden om hier nadrukkelijk aandacht
voor te vragen. Wethouder Op de Laak pleit ervoor om het percentage opslag te
handhaven, zeker als er een gesprek komt met Provincie Limburg. Wethouder J. Gerats
zou graag een toelichting willen op de keuze van 5% opslag. De afdeling Finance van
Omnibuzz al deze opstellen zodat deze beschikbaar is voor het gesprek met de Provincie
Limburg.

Wethouder Van Zutphen neemt graag deel aan het gesprek met de Provincie, maar de
opslag heeft voor een deel te maken met het feit dat het gratis OV wegvalt in een aantal
gemeenten. Dit heeft echter geen betrekking op gemeente Heerlen. Wethouder
Kamphuis geeft aan dat de opslag ook te maken heeft met de autonome groei in gebruik,
de nieuwe lijnvoering van Arriva en het wegvallen van OV in de kleine kernen en in de
avonduren.
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Wethouder R. Janssen verwacht dat het gebruik van het doelgroepenvervoer zal
toenemen door het vervallen van het gratis OV in Noord Midden Limburg.

Wethouder J. Gerats geeft aan dat de opslag een belangrijk punt is voor de
begrotingsbespreking. De 5% drukt extra op de bezuiniging die doorgevoerd moet
worden. Wethouder J. Gerats wil graag gespecificeerd zien wat de 5% betekent voor
gemeente Maastricht en bijvoorbeeld gemeente Peel en Maas.

Wethouder Op de Laak heeft begrip voor de opmerkingen van gemeente Heerlen en
gemeente Maastricht, echter is het beter om geld terug te krijgen dan iedere keer aan de
raad te moeten uitleggen waarom er geld bij moet.

Wethouder Dauven vult aan dat de 10 Omnibuzz gemeenten door een defensieve
begroting nooit terug naar de raad zijn hoeven te gaan en hebben ook af en toe een
bedrag terug ontvangen. Ook wethouder De Graauw geeft de voorkeur aan het houden
van een marge.

Wethouder J. Gerats wil graag dat de ontwikkelingen hieromtrent middels een voorap per
kwartaal besproken worden. Omnibuzz zal dit intern oppakken. De voorap stond gepland
voor 2x per jaar, echter kan dit opgehoogd worden naar 4x per jaar.

Wethouder Jongen vraagt aandacht voor het aantal FTE en de extra werkzaamheden die
de voorap per kwartaal met zich meebrengt. Dit moet wel in de gaten gehouden worden.
Zeker gezien de discussie die over de stijging van het aantal FTE gevoerd is. Omnibuzz
verwacht dat dit met de huidige capaciteit geregeld kan worden.

Besluit:
Wethouder van Zutphen stemt niet in met de 5% opslag.
De overige leden van het algemeen bestuur zijn wel akkoord.

7d. Doorrekening vervoerstarieven n.a.v. uitkomst aanbesteding
Afgesproken is dat bij een afwijking minder dan 10% gekozen zou worden voor 1 tarief
voor heel Limburg. Na doorrekening is gebleken dat de afwijking inderdaad minder dan
10% is.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de doorrekening van de vervoerstarieven.

7e. Overlegstructuur
Wethouder Hodinius ziet graag een lijn tussen de cliëntenpanels en de gemeentelijke
adviesraad. Hiermee bedoelt hij niet dat de ambtelijke vertegenwoordiging buiten beeld
moet blijven.

Wethouder Jongen vraagt zich af hoe dit geregeld moeten worden. De ambtelijke
contactpersoon is er juist voor om zaken verder te coördineren en te fungeren als
doorgeefluik. Omnibuzz geeft de inhoud, maar het is aan de ambtenaar om dit verder te
verspreiden naar afdelingen en andere platforms/instanties. Wethouder Hodinius kan zich
vinden in deze werkwijze.

Besluit:
Het bestuur stemt in met de overlegstructuur.

8. Communicatie en voorlichting
Alle klanten van Omnibuzz zijn geïnformeerd middels meerdere nieuwsbrieven en een
informatieblad. De brief inzake de automatische incasso is inmiddels ook verstuurd. Ook
gemeenten zijn geïnformeerd zodat de informatie op de eigen website geplaatst kan
worden.
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De website van Omnibuzz is gereed, met dank aan gemeente Horst aan de Maas voor de
inzet van de ambassadeur van Heldere Taal.

De informatiebijeenkomst op 23 november jl. is zeer goed gegaan. Wethouder R. Janssen
geeft aan dat de raadsleden hier zeer over te spreken waren.

Besluit:
Het bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken rondom communicatie en
voorlichting.

9. Rondvraag en sluiting
Dhr. Renne geeft aan dat er nu al ritten geboekt kunnen worden voor na 10 december
2016. Het systeem van het boeken loopt door na 10 december 2016.

Wethouder Kamphuis wenst Omnibuzz heeft veel succes voor de komende weken. De

volgende vergadering vindt plaats op 22 februari 2017.

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.

Priscilla Vanwersch

Omnibuzz

11 december 2016


