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Onderwerp 
 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. 
 
Voorstel 
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de 
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 
te wijzigen conform bijgevoegd concept wijzigingsbesluit. 
 
Inleiding 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 16 november 2022 besloten geen 
zienswijze in te dienen naar aanleiding van de voorgenomen wijziging van artikel 18, 
eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz met ingang van 1 januari 2023. 
Nadat de zienswijze procedure voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omnibuzz is doorlopen (raadsbesluit 16 november 2022) volgt de toestemmingsprocedure 
Hierbij vraagt het college toestemming aan uw raad om de Gemeenschappelijke Regeling 
Omnibuzz te wijzigen. Vervolgens verleent uw raad hiervoor toestemming waarna het 
college de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz definitief vaststelt.  
 
Relatie tot de strategische visie 
Omnibuzz is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk 
Vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zodat inwoners 
uit Weert met een mobiliteitsbeperking kunnen blijven meedoen aan de samenleving. 
 
Beoogd effect 
Een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2023. 
 
Beoogd(e) doel(en)  
Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om de 
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 
definitief te wijzigen. 
 
Argumenten  
Toestemmingsprocedure moet gevolgd worden omdat de Wet gemeenschappelijke 
Regelingen dit oplegt. 
In de Wet gemeenschappelijke regelingen van 1 juli 2022 is opgenomen dat bij het 
wijzigen van een Gemeenschappelijke Regeling zoals die van Omnibuzz, de 
toestemmingsprocedure moet worden doorlopen.  
 
Toestemmingsprocedure kan pas worden afgerond nadat de raad het college hiervoor 
toestemming heeft verleend. 
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De gemeenteraad heeft op 16 november 2022 besloten geen zienswijze in te dienen op de 
voorgenomen wijziging van artikel 18, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omnibuzz. Pas na dit besluit kan met de toestemmingsprocedure gestart worden.   
Dit heeft echter tot gevolg dat de toestemmingsprocedure in relatie tot het 
vergaderschema van Weert niet voor 1 januari 2023 kan worden afgerond.  
 
Kanttekeningen en risico’s  
Kanttekening 
Normaliter is het wenselijk om met het starten van de toestemmingsprocedure te wachten 
totdat alle gemeenten de zienswijzeprocedure hebben doorlopen. In dat geval zou echter 
de datum van 1 januari 2023 onhaalbaar zijn en zou de Gemeenschappelijke Regeling 
Omnibuzz pas op 1 januari 2024 gewijzigd kunnen worden. Het Dagelijks Bestuur van 
Omnibuzz heeft daarom, na een inventarisatie van de besluitvorming bij de gemeenten, 
besloten om door te gaan met de uitvoering van het besluit van het Algemeen Bestuur om 
de afrekensystematiek per 1-1-2023 te wijzigen. Dit is mogelijk omdat de meerderheid 
van de gemeenteraden (29 van de 30) instemt met de wijziging van artikel 18, eerste lid 
van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. Daarnaast kan de in de 
Gemeenschappelijke Regeling benodigde meerderheid van gemeenten ook de 
toestemmingsprocedure voor 1 januari 2023 afronden. Vijf gemeenten, waaronder Weert, 
waar dit om procedurele redenen niet haalbaar is worden verzocht om dit alsnog zo 
spoedig mogelijk te doen. Dit vormt echter geen belemmering om wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2023 in te voeren. 
 
Risico 
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz komt alleen tot stand, indien ¾ 
van de colleges een eensluidend besluit hiertoe hebben genomen en de raden voor dit 
besluit toestemming hebben gegeven. Van alle deelnemende gemeenten aan de 
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz dient slechts één gemeente een zienswijze in.  
Unanimiteit in de besluitvorming op basis van de regeling is echter niet vereist om de 
Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen. Instemming van 23 gemeenten is daarvoor 
voldoende. Deze meerderheid is behaald bij de voorgestelde wijziging van artikel 18, 
eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling en de daaraan gekoppelde gewijzigde 
afrekensystematiek en toestemmingsprocedure. 
 
Financiële gevolgen 
De financiële gevolgen voor de gemeente Weert van de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz zijn verwerkt in de concept 1e begrotingswijziging 
2023-1 van Omnibuzz. Deze is met een apart voorstel aan uw raad (DJ-1829677) 
voorgelegd. 
 
Participatie 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
Het resultaat van de  afgeronde toestemmingsprocedure met betrekking tot het wijzigen 
van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz wordt bekend gemaakt aan het Dagelijks 
Bestuur van Omnibuzz. 
 
Planning en uitvoering  
Door middel van dit voorstel geeft de raad toestemming aan het college van burgemeester 
en wethouders om de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz  definitief te wijzigen. Het 
college zal vervolgens de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling vaststellen en daarmee 
de toestemmingsprocedure voltooien. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 
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Bijlage(n)  
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
A.M.A. Vrijenhoek 

 
 
 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 



 
 

 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1839843  
 
Advies raadscommissie  
 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 2022 
 
 
 
 besluit: 
 
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de 
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz met terugwerkende kracht met ingang van 1 
januari 2023 te wijzigen conform bijgevoegd concept wijzigingsbesluit. 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2023. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


