
 
 

 
Naam commissie:  Commissie Burgers en Samenleving 
 
Datum commissievergadering: 21 mei 2019 
 
Fracties afwezig bij commissiebehandeling:  

LVR GL CDA DS VVD D66 SP SPR  DENK 
 
 
Onderwerp: Begrotingswijziging 2019-1, Begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023 en 

jaarrekening 2018 GR Omnibuzz 
 
Advies commissie: 
Is dit onderwerp rijp voor behandeling in de gemeenteraad?  Ja     Nee     n.v.t. 
 
Wijze van agendering voor de raad: 

 hamerstuk  bespreekstuk  n.v.t. 
 

 
Woordvoering vindt plaats door: VVD, GL, CDA en LVR. D66 (M. Kalthoff)  geeft aan niet aan de 
beraadslaging mee te doen vanwege betrokkenheid bij Omnibuzz. 
 
VVD, CDA en LVR pleiten voor een aanscherping van de zienswijze. Met meer nadruk dienen de 
zorgen omtrent de  kostenstijgingen en over de ICT ontwikkelingen te worden benadrukt. 
 
Wethouder Smitsmans-Burhenne gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.  
De wethouder geeft (n.a.v. een opmerking van de  LVR) aan (via de beleidsmedewerker) bij de 
directeur van Omnibuzz na te vragen of de site wel voldoet aan de eisen van de AVG. De wethouder 
zal (op verzoek van de LVR) nog navraag doen wat de huidige contractduur is van het 
leerlingenvervoer en ook aangeven wat de doorkijk is met betrekking tot de andere vormen van 
vervoer. Reactie volgt via de "groene flap". 
 
Afgesproken wordt dat een werkgroep bestaande uit de raadsleden  E. Oele, M. Cox-Sevenich en L. 
van Hal (ondersteund door de griffie) een aangepaste zienswijze opstellen (resultaat: zie hieronder). 
 
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad: kan geagendeerd worden als 
hamerstuk, ervan uitgaande dat gevraagde aanpassingen in de aan de raad voor te leggen definitieve 
zienswijzebrief worden verwerkt. 
 

 
Resultaat werkgroep zienswijze: 
De volgende alinea zoals opgenomen in de concept-zienswijzebrief aan Omnibuzz komt te vervallen: 
“We hebben geconstateerd dat er wederom sprake is van een kostenstijging en verzoeken u daarom 
om uitvoering te blijven geven aan de beheersmaatregelen, om een verdere kostenstijging te 
voorkomen ten gunste van de bijdragen van gemeenten”. 
Daarvoor komt in de plaats de navolgende alinea: 
“We maken ons zorgen over de kostenstijgingen en de ontwikkelingen met betrekking tot ICT. We 
verzoeken daarom met klem uitvoering te blijven geven aan de beheersmaatregelen, om een verdere 



kostenstijging te voorkomen ten gunste van de bijdragen van gemeenten. Met betrekking tot ICT 
verzoeken wij alle wensen op dit vlak in kaart te brengen, een tijdpad van realisering daaraan te 
koppelen en ook aan te geven welk budget de komende jaren nodig is. Graag worden wij daarover in 
het najaar tijdig -dat wil zeggen voorafgaand aan de  begrotingsbehandeling in de gemeenteraad- 
geïnformeerd.  De gevraagde informatie kan vanzelfsprekend naar alle betrokken raden gestuurd 
worden”. 
 
Aan het college het verzoek om een gewijzigde zienswijzebrief aan de raad van 6 juni a.s. voor te 
leggen. 
 
 
Standpunt college: 
 


