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Onderwerp 

 

Begrotingswijziging Omnibuzz 2020-1, begroting 2021, meerjarenperspectief 2022-2024 

en jaarverslag 2019 Omnibuzz. 

 

Voorstel 

 

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2020-1, de conceptbegroting 2021, 

het meerjarenperspectief 2022-2024 en het jaarverslag 2019 van Omnibuzz. 

2. Gebruik te maken van de bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze op de 

begrotingswijziging 2020-1 en de concept begroting 2021 en Omnibuzz hiervan in 

kennis stellen.  

3. De stijging van de bijdrage 2020 met €89.215,- ten laste van het 

begrotingsresultaat 2020 te brengen en om de bijdragen 2021 en verder te 

verwerken in de gemeentelijke begroting 2021. 

 

Inleiding 

 

Weert maakt samen met 30 gemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling 

Omnibuzz. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer 

voor klanten met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

De uitgangspunten en kader waarbinnen Omnibuzz dit doet zijn vastgelegd in de 

Gemeenschappelijke Regeling, het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomsten 

met de gemeenten. De vertaling naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken 

gebeurt conform het “Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Deze stukken liggen nu 

ter besluitvorming voor.  

 

Beoogd effect/doel 

 

Uw raad in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2020-1 

de concept begroting 2021, het meerjarenperspectief 2022-2024 en het jaarverslag 2019 

en zienswijzen kenbaar te maken. 

 

Argumenten  

2.1. De ontwikkelingen in de begrotingswijziging 2020-1, de conceptbegroting 2021 en het 

meerjarenperspectief geven aanleiding tot het indienen van een zienswijze.  

 

Hoewel de kostenstijging in de begroting 2020-1 en de conceptbegroting 2021 grotendeels 

te wijten is aan een stijging van het vervoersresultaat zijn de financiële ontwikkelingen 

aanzienlijk.  

 

2.2. De begrotingswijziging 2020-1 en de concept begroting 2021 vertonen een stijging 

van de kosten.  
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Ten opzichte van de vorige begroting 2020 vallen de totale kosten €1,6 mln. hoger uit. 

Deze stijging is voor €1,3 mln. toe te schrijven aan de vervoerskosten. 

 

2.3. De stijging van de vervoerskosten (2020-1) ten opzichte van de vorige begroting 

2020 is het gevolg van een aantal factoren. 

 

Volumegroei vervoer 

De oorspronkelijk begroting 2020 is gebaseerd op de realisatie van het aantal zones in 

2018 plus een opslag van 1% voor Weert voor mogelijke volumegroei. Voor dit  

percentage is destijds gekozen omdat Weert een van de weinige gemeenten was waar nog 

geen sprake was van een toename van het vervoersvolume. De begroting 2020-1 is echter 

gebaseerd op het aantal gerealiseerde zones 2019. Deze realisatie was voor Weert 

beduidend hoger dan voorzien (4,7%). De oorzaak hiervan is een toename van het aantal 

Wmo-geïndiceerde reizigers van Omnibuzz (1305 naar 1415). Van alle Omnibuzz reizigers 

vormt de leeftijdscategorie 65+ het grootste aandeel, namelijk 1111 personen. Verder 

heeft de realisatie van een aantal nieuwe woongroepen in Weert voor mensen met de 

ziekte van Huntington gezorgd voor een toename van het aantal Omnibuzz reizigers.  

Ook zijn er aanwijzingen voor een mogelijk verband tussen de stijging in het Omnibuzz 

vervoer en het aanbod van het openbaar vervoer. Hierover is Omnibuzz in gesprek met de 

Provincie. Om de kosten van de stijgende vervoersontwikkelingen op te kunnen vangen is 

voor de begrotingswijziging 2020-1 een opslagpercentage van 5% gehanteerd. Dit 

opslagpercentage kan echter per gemeente jaarlijkse aangepast worden. 

 

Prijsstijging vervoer 

Er is een aantal factoren die zorgen voor een stijging van de vervoerskosten: 

 

- Resultaat aanbesteding 

In 2019 heeft een aanbesteding plaatsgevonden omdat de bestaande 

vervoerscontracten van rechtswege eindigden op 31-12-2019. Middels een Europese 

aanbesteding zijn de contracten opnieuw gegund. De tarieven die hieruit volgden 

hebben geleid tot een stijging van 8,3%. Deze stijging hangt o.a. samen met externe 

ontwikkelingen in de vervoerssector, zoals het afschaffen van de vrijstelling BPM voor 

taxiondernemers en duurzaamheidsambities van gemeenten. In de begroting 2020 

was dit aanbestedingsresultaat nog niet bekend.  

 

- Indexering 

De NEA index, de jaarlijkse kostenontwikkelingen voor taxivervoer valt voor 2020 

hoger uit dan oorspronkelijk begroot. De NEA index was voor 2020 vastgesteld op 

6,7% waar deze eerder circa 2,2,% bedroeg. Omnibuzz heeft hierover onderhandeld 

met de vervoerders met als resultaat dat de NEA index wordt gehandhaafd, maar 

tevens een (meerjarig aflopende) korting op het vervoer wordt toegepast. Het 

resultaat van de onderhandelingen compenseert de kostenstijging echter maar voor 

een deel. 

 

Zienswijze begrotingswijziging 2020-1, conceptbegroting 2021 en 

meerjarenperspectief 

 

Volumestijging en prijsstijging van het vervoer vormen het grootste aandeel in de stijging 

van de kosten bij de begrotingswijziging 2020-1 en de concept begroting 2021. Daarnaast 

is er echter ook sprake van een stijging van de kosten van regie, beheer en planning en 

bedrijfsvoering en is nog geen rekening gehouden met eventuele (nadelige) gevolgen van 

de Corona crisis. De door Omnibuzz in gang gezette werkzaamheden om te komen tot 

meer beheersing van de kosten loopt door de crisis vertraging op. Deze aspecten geven 

aanleiding voor het indienen van een zienswijze.  
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Begrotingswijziging 2020-1  

Omnibuzz verzoeken om medio oktober 2020 met een update op de begroting te komen, 

waarin de gevolgen van de Corona-pandemie zichtbaar zijn. 

 

Concept begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 

Omnibuzz te verzoeken 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 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 af te ronden en ons te informeren over mogelijke alternatieven;  

- Binnen Omnibuzz te blijven zoeken naar maatregelen om de stijgende kosten voor 

regie, beheer en planning en bedrijfsvoering te beperken. 

Kanttekeningen en risico’s  

 

Ten tijde van het opstellen van deze begrotingen was er nog geen sprake van een Corona- 

crisis, die vanaf maart het dagelijks leven heeft ontregeld en verregaande gevolgen heeft 

voor het maatschappelijke en economische verkeer. Deze onzekerheden zijn daarom niet 

verwerkt in voorliggende begrotingen omdat de impact hiervan op dit moment 

onvoldoende duidelijk is.  

 

De afkondigingen van de maatregelen in verband met de Corona-crisis heeft geleid tot een 

forse daling van het Omnibuzz vervoer, met zo’n 93%. De terugval van het vervoer 

betekent voor gemeenten echter niet dat de vervoerkosten in dezelfde mate afnemen. In 

het belang van de continuïteit zal Omnibuzz 80% van de normale vervoerskosten blijven 

betalen aan de vervoerders en zal de eindafrekening voorlopig achterwege blijven. De 

inschatting is dat de kosten van het vervoer, ook bij inzet van nieuwe initiatieven om de 

Corona crisis te bestrijden maximaal 80% van de begroting zullen bedragen. 

 

Andere lopende activiteiten van Omnibuzz die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling 

van de kosten worden mede op grond van de huidige situatie verschoven naar een later 

tijdstip. Hierbij moet gedacht worden aan: 

- Het aanpassen van de klantbijdragen en de wijziging van de afrekening van zones 

naar kilometers 

- De evaluatie van de huidige verdeelsleutel 

- Autonome ontwikkelingen 

- Mogelijke instroom van ander doelgroepenvervoer 

 

Financiële gevolgen 

De bedragen die zijn opgenomen in de gemeentebegroting 2020 incl. de jaarschijven 2021 

t/m 2023 wijzigen op basis van de begrotingswijziging 2020-1 en de ontwerpbegroting 

2021 inclusief meerjarenperspectief van Omnibuzz. 

 

Begroting 2020-1 en begroting 2021 e.v.  2020 2021 2022 2023 

 

Bijdrage Weert o.b.v. begroting 2020 Omnibuzz  € 565.275   € 573.498   € 584.075   €   596.447  

Bijdrage Weert o.b.v. begroting 2020-1 / 2021 Omnibuzz  € 661.103   € 679.066   € 695.884   €   717.535  

Stijging uitgaven gemeente Weert  €    95.828   € 105.568   € 111.809   €   121.088  

 

Eigen bijdrage reizigers begroting 2020 Omnibuzz  €    59.383   €    60.689   €    62.024   €     63.389  
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Eigen bijdrage reizigers begroting 2020-1/2021 

Omnibuzz  €    65.996   €    67.809   €    69.672   €     71.587  

Stijging inkomsten gemeente Weert  €      6.613   €      7.120   €      7.648   €        8.198  

 

Per saldo budgettair nadeel  €    89.215   €    98.448   € 104.161   €   112.890  

 

Voorgesteld wordt om de verhoging van de bijdrage 2020 ten laste van het begrotingsresultaat 2020  

te brengen en de bijdragen van 2021 e.v. te verwerken in de gemeentelijke begroting 2021. 

 

Verklaring op hoofdlijnen  

 

Volumestijging vervoer: 

De basis voor de begroting 2020 was het gerealiseerde aantal zones in 2018 + opslag van  

1% voor volumegroei. De begroting 2020-1 is gebaseerd op het aantal gerealiseerde zones  

2019, dat aanzienlijk (4,7%) hoger is dan in 2018. Daarnaast is er in overleg een opslag van  

5% toegepast om verdere volumegroei op te vangen. Per saldo is er sprake van een volumetoename  

van afgerond 9% in 2020-1 ten opzichte van de begroting 2020. Voor 2021 e.v. is het volume gelijk  

gehouden. 

 

 

Prijsstijging vervoer: 

In verband met de aanbesteding in 2019 is het gemiddelde vervoertarief o.b.v. de nieuwe  

contracten 8,3% hoger. In de begroting van 2020 wast dit aanbestedingsresultaat nog niet bekend. 

Daarnaast is de toegepaste indexering (NEA), ondanks het feit dat Omnibuzz hier een korting op 

heeft bedongen, 1,5% hoger dan waarmee in de begroting 2020 rekening was gehouden. 

Voor 2021 e.v. loopt de bedongen korting op de NEA-index 2020 gefaseerd af. Er wordt met 

een schatting van de NEA-index voor 2021 e.v. gerekend. 

 

Regie en bedrijfsvoering: 

Het effect van de onderdelen op de bijdrage van de gemeente Weert is verhoudingsgewijs kleiner. 

Het vervoer betreft het grootste gedeelte (66%). Met betrekking tot dit onderdeel kan vermeld  

worden dat kostenverdeling plaats vindt op basis van aantal inwoners en aantal pashouders. 

Het aandeel van de gemeente Weert is op basis van deze verdeelsleutel ten opzichte van de  

begroting 2020 gestegen van 3,73% naar 3,93%. Zowel het aantal inwoners als het aantal  

pashouders is gestegen. De hogere verdeelsleutel wordt ook voor 2021 e.v. toegepast. 

 

Verder zijn de bedrijfsvoeringskosten gestegen, waarvan sommige structureel doorwerken,  

zoals (niet limitatief): 

- gestegen portokosten o.b.v. werkelijk verbruik 2019 en tariefstijging 

- stijging telefoonkosten 0900-nummers 

- stijging automatiseringskosten 

- hogere kosten dienstverlening salarisverwerking 

 

Jaarrekening 2019 

 

In de administratie van Weert 2019 is opgenomen: 

 

 Raming Realisatie Verschil 

Bijdrage Omnibuzz  € 549.740   € 565.077   €     15.337  

Eigen bijdrage reizigers  €  -43.578   €  -45.806   €      -2.228  

Per saldo  € 506.162   € 519.271   €     13.109  

 

 

In de gemeentelijke jaarrekening is een nadeel t.o.v. de raming van per saldo  

€13.109,- verwerkt. De bijdrage o.b.v. de jaarrekening 2019 van Omnibuzz is  

€571.891,-. Er hoeft echter geen aanvullende bijdrage betaald te worden omdat er een  

onttrekking uit de reserves van Omnibuzz plaats vindt. De bijdrage is vooral hoger dan 

geraamd door de volumestijging van het vervoer (zie ook toelichting begroting). 
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Daarnaast waren de grootste afwijkingen in de jaarrekening van Omnibuzz ten opzichte van  

de begroting: 

- lagere loonkosten i.v.m. lagere cao-stijging dan geraamd en niet volledig 

ingevulde functies 

- hogere beheerskosten, zoals juridische advieskosten, implementatiekosten 

salarisadministratie en ICT projecten. 

 

Zoals hierboven aangegeven hebben niet alle hogere kosten gevolgen voor de gemeentelijke  

bijdrage omdat er onttrekkingen uit reserves hebben plaatsgevonden ter (gedeeltelijke) dekking  

van hogere lasten. 

 

Uitvoering/evaluatie 

 

Nadat de 30 deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijzen  

kenbaar hebben gemaakt zal het Dagelijks Bestuur deze behandelen. Vervolgens stelt het  

Algemeen Bestuur de begroting vast. Na vaststelling van de documenten door Omnibuzz worden  

de wijzigingen verwerkt in de 2e tussenrapportage 2020 en de begroting 2021. 

 

Communicatie/ participatie 

 

Zienswijzen dienen binnen een termijn van 8 weken na ontvangst van de stukken  

ingediend worden. In dit geval uiterlijk op 27 mei 2020. In verband met de ontvangst  

van de stukken op 1 april, en het vergaderschema dat in Weert wordt gehanteerd 

is deze deadline niet haalbaar. Omnibuzz is hiervan in kennis gesteld. 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie  

 

De raadscommissie Samenleving en Inwoners acht het voorstel rijp voor behandeling in de 

raad als hamerstuk. 

 

 

Bijlagen 

 

1. Aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad 

2. Uitgangspuntennotitie bij begroting 2020-1 en 2021  

3. Concept begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 

4. Jaarverslag 2019 

5. Brief Dagelijks Bestuur Omnibuzz m.b.t. zienswijzen 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de loco-burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

M.J.M. Meertens 

 

 

 

 

 

 

G.J.W. Gabriëls 

 



 

 

 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1006102  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 mei 2020 

 

 

 

 besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2020-1, de conceptbegroting 2021, 

het meerjarenperspectief 2022-2024 en het jaarverslag 2019 van Omnibuzz. 

2. Gebruik te maken van de bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze op de 

begrotingswijziging 2020-1 en de concept begroting 2021 en Omnibuzz hiervan in 

kennis stellen.  

3. De stijging van de bijdrage 2020 met €89.215,- ten laste van het 

begrotingsresultaat 2020 te brengen en om de bijdragen 2021 en verder te 

verwerken in de gemeentelijke begroting 2021. 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juni 2020. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 

 

 

 

C.C. Leppink-Schuitema 

 


