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Onderwerp: concept zienswijzen Roermond 

 

 

 
Beste griffiers, 
 
Bijgaand – in kader afspraken GRIP-  de concept zienswijzen Roermond (adviezen vanuit college) 
m.b.t. begrotingen: VRLN, ICT NML, RUD, Omnibuzz, Westrom en BsGW. 
 
Van Leudal en Roerdalen hebben we allen ook al info ontvangen.  
 
Vr. groet, 
 
Arno Vestjens 

Raadsadviseur / Secretaris Rekenkamercommissie 

 

Gemeente Roermond, afdeling Griffie. 

Postbus 900 ,  6040 AX Roermond. 
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meerjarenperspectief 2022-2024

Geacht bestuur,

Omnibuzz
Dagelijks Bestuur Omnibuzz
Geerweg 3
6135 KB SITTARD

Op 1 april 2020 ontvingen wij de concept jaarrekening 2019, de concept begroting 2020-1 en 2021 en 
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 Roermond haar zienswijze over bovengenoemde stukken 
kenbaar.

Jaarverslag en jaarrekening 2019
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 4 juni 2020 besloten om akkoord te gaan met de 
bestemming van het resultaat en de mutaties in de bestemmingsreserves.

Begroting 2020-1 
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 4 juni 2020 besloten om in te stemmen met de 
begroting 2020-1. Wel vragen wij Omnibuzz om gedurende het jaar 2020 met een update op de 
begroting te komen, waarin de gevolgen van de Corona-pandemie zichtbaar zijn.

Begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 4 juni 2020 besloten om niet in te stemmen met de 
begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024. Voor de begrote, kostenstijging is in de gemeente 
Roermond onvoldoende financiële dekking. Tevens wordt verwezen naar bijgevoegde motie, waarin 
de volgende mening wordt geuit:

- dat verbonden partijen dreigende begrotingsoverschrijdingen dienen op te lossen binnen de 
eigen begroting; en

- dat het ongewenst is dat onontkoombare ontwikkelingen bij verbonden paftijen bij de 
gemeente leiden tot aanpassing van de meerjarenbegroting;

We realiseren ons dat de kostenstijging grotendeels (83%) te wijten is aan een stijging van het 
vervoersresultaat door o.a. hogere tarieven. En dat Omnibuzz op deze autonome ontwikkeling geen 
invloed heeft. Daarnaast is er echter wederom sprake van stijgende kosten voor regie, beheer en 
planning. 
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We roepen u op een nieuwe meerjarenbegroting op te stellen en daarbij het ambitieniveau bij te 
stellen en alleen noodzakelijke ontwikkelingen m.b.t. regie, beheer en planning door te voeren, ten 
gunste van de bijdragen van gemeenten.

Burgemeester en wethouders van Roermond,
De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts M.J.D. Donders – de Leest


