
AMENDEMENT

Onderwerp:  toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz
 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 23 maart 2016,

Overwegende dat:

 de vorming van de GR voor doelgroepenvervoer een onomkeerbaar feit is;
 een publieke regeling hiervoor zeer wenselijk is en dat dit dan ook gesteund wordt;
 volgens artikel 18.1.b.van de GR afrekening van de overhead plaatsvindt naar rato van het 

aantal gebruikers op 1 januari van het jaar waarop de kosten betrekking hebben;
 de overhead echter naar daadwerkelijk ritverbruik zou moeten worden verdeeld, omdat als 

er meer gebruik gemaakt wordt, ook meer gebruik wordt gemaakt van de overhead;
 een gebruiker op 1 januari namelijk nog niet wil zeggen dat deze dat jaar ook daadwerkelijk 

gebruik gaat maken;
 ten aanzien van de toetreding verder nog de volgende wensen bestaan:

           -in de aanbesteding moet met minimumprijzen gewerkt worden, waarmee de taxi cao
           uitgevoerd kan worden (voorkomen van 'duikers');
           -in de aanbesteding de eigen bijdrage per km gelijk/ vergelijkbaar moet zijn als regulier OV
           tarief (non-discriminatiebeginsel);
           -de gemeente Weert moet volledige beleidsvrijheid houden en zelf kunnen beslissen over
           beleidswijzigingen en, indien deze vrijheid aangetast wordt, onvoorwaardelijke uittreding
           mogelijk moet zijn (nog voor de termijn van 5 jaar afloopt).

Wijzigt het voorstel als volgt:

Het college toestemming te verlenen tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 
per 1 april 2016, onder de voorwaarde dat het college overeenstemming bereikt over de definitieve 
tekst van de gemeenschappelijke regeling en onder de zwaarwegende wens dat artikel 18.1.b. van 
de Gemeenschappelijke regeling niet naar rato van het aantal gebruikers, maar naar rato van het 
daadwerkelijk ritverbruik per gemeente van het jaar waarop die kosten betrekking hebben wordt 
afgerekend.

En draagt het college op,

bovenstaande wensen in te brengen bij de toetreding tot de GR

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie SP,                   Fractie DUS Weert,    

B. Peterse                   I. Beenders-Van Dooren


