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Geachte dames en heren, 

Met genoegen bieden wij u de concept eerste wijziging begroting 2023-1 & 
meerjarenperspectief 2024-2026 aan met betrekking tot de Gemeenschappelijke 
Regeling Omnibuzz. In deze brief geven wij een inhoudelijke toelichting hierop.   
 
De voorliggende begrotingswijzing betreft de financiële uitwerking van het in juli 2022 
aan de gemeenten verstuurde concept wijzigingsbesluit afrekensystematiek van de 
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.  
 
In deze voorliggende begrotingswijziging zijn uitsluitend de effecten van deze 
gewijzigde afrekensystematiek verwerkt, inclusief de afrekening met de gemeenten 
van zones naar kilometers. Andere ontwikkelingen of inzichten ten opzichte van de 
eerste begroting zijn hier dan ook niet in verwerkt.  
 
Deze begroting is vastgesteld op basis van de eerder vastgestelde financiële 
uitgangspunten voor de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 zoals die 
door het algemeen bestuur op 8 december 2021 zijn vastgesteld.  
 
Door alleen de effecten van de afrekensystematiek te verwerken kunnen wij de 
gemeenten een transparant beeld bieden van de financiële effecten van de gewijzigde 
afrekensystematiek.  
 
Ten opzichte van de vorige begroting 2023 blijven de totale kosten daarom exact 
gelijk, namelijk € 26.780.680. De voorgestelde wijziging verdeelsystematiek leidt wél 
tot een verschuiving van de kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten.  
 
Belangrijk is om op te merken dat deze gewijzigde afrekensytematiek enkel en alleen 
betrekking heeft op de gemeenten. De klanten worden hier op geen enkele wijze door 
geraakt, en ook op de vervoerders heeft dit geen impact, omdat er voor hun niets 
verandert. Met klanten en vervoerders blijven wij op basis van zones afrekenen. In de 
toekomst kan dit mogelijk wel gelijkgetrokken worden. 



 
De gewijzigde afrekensystematiek bestaat uit twee delen: 
 
1 - Aanpassing afrekensystematiek vervoer (van zones naar kilometers)  
De vervoerskosten worden aan de gemeenten toegerekend op basis van daadwerkelijk 
gebruik. Elke gemeente betaalt het vervoerstarief met verrekening van het klanttarief. 
Deze principes blijven overeind in de nieuwe systematiek. Alleen de eenheid waarop 
wordt afgerekend verandert. Dit gaan we doen op basis van verreden kilometers in 
plaats van verreden zones. Een overstap naar kilometers heeft op totaalniveau geen 
financieel effect, maar heeft voor de verschillende gemeenten uiteenlopende 
consequenties.  
 
   
2 - Nieuwe afrekensystematiek beheerskosten  
De huidige beheerskosten worden gevormd door Regie en Bedrijfsvoering, conform het 
bedrijfsplan. De huidige verdeling van de beheerskosten is als volgt:   
  
Huidige 
verdeelsystematiek  

Verdeelsleutel  Voorbeelden kosten  

Regie  50% pashouders/50% 
inwoners  

Loonkosten alle 
medewerkers ritreservering   

Bedrijfsvoering  50% pashouders/50% 
inwoners  

Beheerkosten, loonkosten 
(alle medewerkers exclusief 
ritreservering), 
kapitaalkosten  

  
Binnen deze kosten vallen onder andere taken die voorheen (2006–2016) in de 
vervoerstarieven waren opgenomen, zoals ritreservering en klachtafhandeling. Deze 
taken zijn door Omnibuzz overgenomen en worden nu dus als beheerskosten 
beschouwd. Een groot deel van deze beheerskosten, zoals de werkzaamheden van 
ritreservering, klantenadministratie en klachtenafhandeling, is echter direct te 
relateren aan het vervoer.   
  
In de nieuwe systematiek worden deze kosten verdeeld op basis van gebruik van 
vervoer. Deze kosten noemen we ‘indirecte vervoerskosten’. Het aantal ritten is de 
meest bepalende factor in de kostenopbouw van deze componenten. De resterende 
kosten, zoals loonkosten van directie, management en staf, automatiseringskosten en 
huur van het pand definiëren wij als ‘overhead’. Hiermee brengen wij de verdeelsleutel 
direct in lijn met de wijze waarop financiële informatie vanuit de wettelijke verplichting 
aangeleverd moet worden en de definitie van overhead in de Notitie Overhead 
Commissie BBV/IV3 systematiek. Dit biedt de meest zuivere presentatie van de 
verscheidene kostenposten en zorgt voor herkenbaarheid in de financiële documenten. 
Op basis van financiële draagkracht van gemeenten wordt een verdeling op basis van 
inwoners voor deze kosten nog steeds als passend gezien, dit aspect uit de huidige 
verdeelsleutel blijft dus gehandhaafd in dit voorstel.  
 
 
 
 
 
 
 



Dit leidt tot het volgend voorstel nieuwe afrekensystematiek beheerskosten:   
 
  
Voorstel 
verdeelsystematiek  

Verdeelsleutel  Voorbeelden kosten  

Indirecte vervoerskosten  Aantal ritten  Loonkosten ritreservering en 
klantenservice  

Overhead  Inwoners  Loonkosten directie, 
management en staf, 
automatisering, facilitaire 
kosten  

  
• Indirecte vervoerskosten: alle kosten verband houdende met de uitvoering van 
het vervoer binnen de organisatie Omnibuzz op basis van deze regeling worden 
gedragen door de gemeenten op basis van het werkelijk aantal ritten dat gemaakt 
wordt door de inwoners van die gemeenten. Het aantal ritten wordt achteraf 
vastgesteld op basis van het gerealiseerd aantal ritten van klanten van die gemeenten 
van het jaar waarop de kosten betrekking hebben.  
Overhead: De totale overhead kosten, conform de definities van de Notitie Overhead 
Commissie BBV/IV3 systematiek, worden gedragen door de gemeenten naar rato van 
het aantal inwoners per gemeente op 1 januari van het jaar waarop die kosten 
betrekking hebben. Het aantal inwoners wordt bepaald op de cijfers van het CBS.  
 
Ook de nieuwe afrekensystematiek voor de beheerkosten heeft op totaalniveau geen 
financieel effect, maar zorgt wel voor een andere verdeling van deze kosten over de 
gemeenten waardoor er voor de individuele gemeenten wel effecten zijn.  
 
Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2023-1 bedraagt, conform de 
gemeentelijke IV-3 maatstaven 9,7% en bevindt zich hiermee ruim binnen de 
bandbreedtes van gemeentelijke organisaties.  
 
Effecten op gemeenteniveau 
 
In onderstaande tabel hebben we het gecombineerde effect van beide onderdelen 
(vervoer en beheerkosten) op gemeenteniveau weergegeven. Te zien is dat de totale 
kosten voor de begrotingswijziging 2023-1 ongewijzigd blijven ten opzichte van de 
begroting 2023-0. De gemeenten weergegeven in rood hebben per saldo een nadelig 
effect, de gemeenten in groen hebben per saldo een voordeel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ten slotte 
Wij denken dat u wij met deze begrotingswijziging en toelichting een goed beeld 
verschaffen van de financiële gevolgen van de gewijzigde afrekensystematiek. Wij 
nodigen u graag uit om uw zienswijze op de voorliggende begrotingswijziging te 
geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van twaalf weken, de uiterlijke 
deadline hiervoor is 21 december 2022.  

Met vriendelijke groet,  
 
 

 
 

 
Directeur                                  Vicevoorzitter
 




