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Vastgestelde notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 5 februari 2021 
 
Aanwezig:   
Mevr. Smitsmans Gemeente Roermond (voorzitter) 
Dhr. T. van Es Gemeente Beek 
Dhr. J. Timmermans Gemeente Beekdaelen 
Dhr. B. Jacobs Gemeente Beesel 
Dhr. S. L’Espoir Gemeente Brunssum 
Dhr. C. Piatek Gemeente Eijsden-Margraten  
Dhr. R. Janssen Gemeente Gennep 
Dhr. P. Franssen Gemeente Gulpen-Wittem 
Dhr. P. Van Zutphen Gemeente Heerlen (vicevoorzitter) 
Dhr. R. Bouten  Gemeente Horst aan de Maas  
Dhr. L. Jongen Gemeente Kerkrade 
Dhr. A. Schiffelers Gemeente Landgraaf 
Dhr. M. Janssen Gemeente Leudal 
Dhr. M. Wilms Gemeente Maasgouw 
Dhr. R. Dupont Gemeente Meerssen 
Mevr. E. Cuijpers Gemeente Roerdalen 
Dhr. L. Geilen Gemeente Sittard-Geleen 
Dhr. H. Janssen Gemeente Stein  
Dhr. P. de Graauw Gemeente Vaals  
Dhr. R. Meijers Gemeente Valkenburg 
Mevr. A. Thielen Gemeente Venray 
Dhr. H. Coenen Gemeente Voerendaal 
Dhr. P. Sterk Gemeente Weert 
 
Dhr. G. Vreuls Omnibuzz (directeur) 
Dhr. M. Renne Omnibuzz (adviseur projecten) 
Mevr. P. Savelkoul Omnibuzz (communicatieadviseur) 
Mevr. P. Vanwersch Omnibuzz (directiesecretaresse/notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Mevr. C. Ponjee Gemeente Bergen 
Dhr. G. Frische Gemeente Echt-Susteren 
Mevr. A. Bastiaans Gemeente Maastricht 
Mevr. C. Dieteren Gemeente Nederweert 
Mevr. Mestrom Gemeente Peel en Maas 
Dhr. F. Schatorje Gemeente Venlo 
Dhr. T. Gulpen Gemeente Simpelveld 
 
________________________________________________________________ 

 
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
Wethouder Smitsmans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Vervoer naar vaccinatielocaties 
Mensen met een Wmo-indicatie kunnen gebruik maken van het Omnibuzz vervoer naar de 
vaccinatielocaties. Minister De Jonge heeft echter besloten dat mensen zonder vervoerspas 
het vervoer zelf moeten regelen. De vraag is of dit wenselijk is. Het doel is namelijk dat 
mensen zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Als mensen van deze leeftijdsgroep dit zelf 
moeten uitzoeken, dan bestaat de kans dat men niet op de vaccinatielocatie komt. De 
verwachting is dat het aantal niet klanten dat gebruik gaat maken van het Omnibuzz 
vervoer vrij laag zal zijn. Inmiddels is een lobby gestart en de minister is bereid om naar 
de argumenten van de gemeenten te kijken.  
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Huidige situatie 
Op dit moment wordt al gevaccineerd en willen de gemeenten alle mensen de mogelijkheid 
bieden om op een vaccinatielocatie te komen. Het algemeen bestuur is daarom vandaag 
bij elkaar om een standpunt te bepalen.  
 
Dhr. Vreuls geeft aan dat al bepaald is dat de mensen van 90+ die geen Wmo-indicatie 
hebben, gebruik mogen maken van het Omnibuzz vervoer om op de vaccinatielocatie te 
komen. Vorige week hebben 6 niet klanten hiervan gebruik gemaakt en deze week zijn dit 
er 8. Het aantal loopt inmiddels wel op.  
 
Operationeel kan het vervoer van niet klanten naar de vaccinatielocaties probleemloos 
worden uitgevoerd voor de groep tussen 60 en 90 jaar. Wel zal dan besluit genomen 
moeten worden of dit ten laste gelegd kan worden van de begroting als de Minister het 
voorstel van de gemeenten afwijst.  
 
Momenteel bedraagt het vervoersvolume 40% en ontvangen de vervoersbedrijven 70% 
van de omzet. Deze 30% kan opgevuld worden met het vervoer naar de vaccinatielocaties. 
Als het vervoer boven de 70% uitkomt dan moet gekeken worden wat met de kosten 
gedaan wordt als de Minister bij zijn besluit blijft.  
 
Besluitvorming 
• Wethouder Timmermans geeft aan dat binnen de gemeenten Beekdaelen al 

gecommuniceerd is dat het vervoer naar de vaccinatielocaties vanaf 60 gratis is. De 
wethouder stemt dan ook in met beide voorstel. 

• Wethouder Jongen stemt in met beide voorstellen. 
• Wethouder Schiffelers is akkoord met beide voorstellen en vraagt of er geen behoefte 

is aan lokale vervoerders. Als het besluit genomen wordt, dan verzoekt de wethouder 
hier op een goede wijze over te communiceren. 

• Wethouder Geilen vindt het een belangrijk component dat 30% opgevuld kan worden 
met het vervoer naar de vaccinatielocaties. De leeftijdsgrens is arbitrair, wellicht kan 
gestart worden met het vervoer van mensen van 70+. Ook moet gemonitord worden 
dat de 70% vervoersvolume niet overschreden wordt. Dit kan ook per leeftijdscategorie 
bekeken worden. Als het geld gaat kosten dan wil de wethouder dit graag opnieuw 
bespreken.  

• Wethouder Van Zutphen stemt in met beide voortellen.  
• Wethouder Coenen stemt in met beide voorstellen en is van mening dat geen onnodige 

drempels moeten worden opgelegd. Wel wil de wethouder dit opnieuw bespreken als 
het extra geld gaat kosten. Het uitgangspunt is en blijft dat zoveel mogelijk mensen 
zich laten vaccineren.  

• Wethouder Bouten stemt in met beide voorstellen en is van mening dat het Rijk te 
makkelijk kijkt naar vrijwillige vervoersvormen.  

• Wethouder De Graauw stemt in met beide voorstellen en sluit zich aan bij de 
opmerkingen van gemeenten Sittard-Geleen en Horst aan de Maas. De wethouder 
vraagt waarom bij beslispunt 2 in principe is opgenomen. Dhr. Vreuls antwoordt dat 
ook jongere mensen vervoersgehandicapt kunnen zijn. Deze mensen hebben geen 
fysieke handicapt, maar staan wel op achterstand door bijvoorbeeld schuldsanering, 
bijstand etc. Arriva heeft inmiddels aangegeven dat zij ook een rol kunnen spelen 
hierdoor door bijvoorbeeld het verstrekken van aparte tickets tegen gereduceerd tarief.  

• Wethouder Janssen stemt in met beide voorstellen en geeft aan dat gemeente Stein de 
wensauto wel al onder de aandacht heeft gebracht. Verder adviseert de wethouder om 
in de brief op te nemen dat een aparte vergadering van het algemeen bestuur is belegd 
over dit onderwerp.  
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• Wethouder L’Espoir stemt in met beide voorstel en vraagt wat is afgesproken omtrent 
het vervoer naar de teststraten. Dhr. Renne geeft aan dat vanuit het Rijk is gezegd dat 
iemand die zich laat testen, niet met het openbaar vervoer of met de taxi naar de 
teststraat mag gaan. Iemand die getest wordt, kan namelijk besmet zijn.  

• Wethouder Franssen stemt in met beide voorstellen en vraagt om zo spoedig mogelijk 
het persbericht door te sturen.  

• Wethouder Van Es stemt in met beide voorstellen.  
• Wethouder R. Janssen stemt in met beide voorstellen.  
• Wethouder M. Janssen stemt in met beide voorstellen en wil bij een stijging van het 

vervoersvolume boven 70% dit opnieuw bespreken en besluiten.  
• Wethouder Piatek stemt in met beide voorstellen en ondersteund de suggesties.  
• Wethouder Wilms stemt in met beide voorstellen.  
 
Besluit:  
De bestuurders stemmen in met de voorstellen. Afgesproken is dat in de communicatie de 
groep van 70 jaar genoemd wordt. De categorie vanaf 60 jaar kan hier in een later stadium 
aan toegevoegd worden, deze is nog niet aan de beurt in de vaccinatiecampagne.  
 
 
3. Communicatie en voorlichting 
Mevrouw Savelkoul stuurt de communicatieadviseurs een exemplaar van het persbericht. 
Daarnaast zorgt zij voor verspreiding naar de diverse media.  
 
De brief aan Minister De Jonge wordt zo spoedig mogelijk verstuurd.  
 
 
Priscilla Vanwersch 
Omnibuzz 
5 februari 2021 


