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Weert, 11 juni 2020

Onderwerp : Zienswijze begrotingswijziging 2020-1, concept begroting 2021 en 
meerjarenperspectief 2022-2024

Geacht Bestuur,

Op 1 april ontvingen wij de concept jaarrekening, de concept begroting 2020-1 en 2021 en 
het meerjarenperspectief 2022-2024 van Omnibuzz. De gemeenteraad kan volgens de 
gemeenschappelijke regeling na ontvangst van de stukken haar zienswijze kenbaar maken 
aan het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz. 
Met deze brief maakt de gemeente Weert haar zienswijze over bovengenoemde stukken 
kenbaar.
 
Begrotingswijziging 2020-1 

Wij verzoeken u om medio oktober 2020 met een update op de begroting te komen, 
waarin de gevolgen van de Corona-pandemie zichtbaar zijn. 

Begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024

Wij verzoeken u dringend om:
 

- In overleg met de Provincie Limburg de mogelijke invloed van het openbaar 
vervoer op het Omnibuzz vervoer in beeld te brengen en ons hierover zo spoedig 
mogelijk te informeren;

- In overleg met de coördinatoren van de gemeenten te zoeken naar verdere 
mogelijkheden om de stijging van het vervoersvolume te beperken;

- De evaluatie van de huidige verdeelsleutel waarbij de afrekening van verschillende 
kosten tussen gemeenten plaatsvindt op basis van 50% inwoners en 50% 
pashouders zo spoedig mogelijk af te ronden en ons  hierover te informeren;  

- Binnen Omnibuzz te blijven zoeken naar maatregelen om de stijgende kosten voor 
regie, beheer en planning en bedrijfsvoering te beperken.

We realiseren ons dat de kostenstijging grotendeels te wijten is aan een stijging van het 
vervoersresultaat door o.a. hogere tarieven maar spreken hierbij tevens onze zorgen uit 
over de financiële ontwikkelingen voor de komende jaren.



Wij zien uw reactie op de door ons ingediende zienswijzen met belangstelling tegemoet en 
zullen de raad van deze reactie op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

M.J.M. Meertens C.C. Leppink-Schuitema
gemeentesecretaris                burgemeester

 


