
gemeente roerdalen 

Brief aan de gemeenteraad 

zaaknummer 
Z19-009326-D124151 

uw kenmerk contactpersoon 
Dirk Winkelmolen 

onderwerp 
Zienswijze begrotingswijziging 
2019-1 en ontwerpbegroting 
2020 & meerjarenperspectief 
2021-2023 GR Omnibuzz 

datum 
7 mei 2019 

telefoon 
0475 - 538 888 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Naar aanleiding van uw verzoek van 4 april 2019 ontvangt u hierbij ons advies met betrekking tot 
de zienswijze op de begrotingswijziging 2019-1 en ontwerpbegroting 2020 & 
meerjarenperspectief 2021-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. 

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR Omnibuzz 
hun zienswijze over de concept begrotingswijziging 2019-1 en de ontwerpbegroting 2020 & 
meerjarenperspectief 2021- 2023 naar voren brengen. Daarnaast heeft Omnibuzz conform de 
Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) tevens de jaarrekening 2018 ter informatie 
aangeboden. 

Wij adviseren u om: 
1) Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 GR Omnibuzz; 
2) Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019-1 en ontwerpbegroting 2020 & 

meerjarenperspectief 2021-2023; 
3) Geen zienswijze over de begrotingswijziging 2019-1 en ontwerpbegroting 2020 & 

meerjarenperspectief 2021-2023 kenbaar te maken. 
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Toelichting op het voorstel 

In artikel 35 lid 3 van de Wgr is bepaald dat de gemeenteraad zienswijzen over de 
ontwerpbegroting kan indienen. De jaarrekening hoeft alleen ter kennisgeving aan de raad 
toegezonden te worden (artikel 34b Wgr). Vaststelling van zowel de begroting als de jaarrekening 
gebeurt door het Algemeen bestuur. Voor de gemeente Roerdalen neemt wethouder E.W.A.M. 
Cuypers deel aan het algemeen bestuur. Formeel heeft de raad geen positie om iets over de 
rekening te vinden. Via de wethouder kan uw raad wel punten onder de aandacht brengen van 
het Algemeen Bestuur van de GR Omnibuzz. 

Achtereenvolgens zullen we inhoudelijk stilstaan bij de beleidsmatige verantwoording, de 
financiële verantwoording, de risico's en de financiële effecten voor de gemeente Roerdalen. 

Beleidsmatige verantwoording 

Jaarrekening 2018 
In 2017 zijn Omnibuzz en de deelnemende gemeenten geconfronteerd met een stijging in het 
gebruik van het vervoer. Deze stijging heeft zich gedurende 2018 verder doorgezet. Naast een 
kostenstijging voor het vervoer is er ook sprake van een kostenstijging op personeelsgebied als 
gevolg van het verwerken van meer telefonische ritaanvragen. Door Omnibuzz is een pakket aan 
maatregelen uitgewerkt met als doel zowel de organisatie als de klant slimmer en efficiënter om 
te laten gaan met de beschikbare middelen. 

Op 1 december 2018 heeft Omnibuzz een nieuw reserveringssysteem in gebruik genomen. Het 
nieuwe reserveringssysteem is gebouwd op een modern platform. Dit biedt de gebruiker meer 
mogelijkheden om - 24 uur per dag - ritten te boeken en te wijzigen. Daarnaast kan de gebruiker 
zijn/haar basisgegevens inzien en deze ook - beperkt - muteren, tegen lagere maandelijkse 
automatiseringskosten en op termijn minder inzet van medewerkers. Dit laatste overigens bij een 
gelijkblijvend aantal ritten. 

Begroting 2019-1, ontwerpbegroting 2020 en meerjarenperspectief 2021- 2023 
Op basis van de visie "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en 
later" wil Omnibuzz verder invulling geven aan de ambitie om te groeien tot een professionele 
regiecentrale. De drie pijlers waar de visie op rust zijn: 

1) Het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren; 
2) Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer; 
3) Omnibuzz als slimme organisatie. 

Pijler 1 
Naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verschuift de focus 
van de ontwikkeling van de klantprofielen naar een actieve campagne om het gebruik van 
openbaar vervoer en andere voorliggende voorzieningen te optimaliseren. Een goed dekkend 
openbaar vervoer netwerk is een belangrijke voorwaarde om de toeleiding naar het openbaar 
vervoer te optimaliseren. Door het wijzigen van het lijnennet en aanpassing van bedieningstijden 
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is de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde OV-halte toegenomen. Hierdoor is gebruik van 
openbaar vervoer voor de gemiddelde Omni buzz gebruiker letterlijk verder weg komen te staan. 
Omnibuzz overlegt in dit kader met zowel de provincie Limburg als vervoerder Arriva. 

Pijler 2 
In juli 2017 zijn drie gemeentelijke werkgroepen benoemd om te onderzoeken of de bedoelde 
vormen van gemeentelijk doelgroepenvervoer kunnen instromen in de regiecentrale. In lijn met 
de adviezen van de werkgroepen vindt er op dit moment geen volledige integratie van ander 
doelgroepenvervoer plaats. Individuele gemeenten bekijken samen met Omnibuzz de 
mogelijkheden tot integratie van (een deel van) hun eigen vervoer in Omnibuzz. De gemeente 
Roerdalen is hierover nog niet in gesprek met Omnibuzz. 

Pijler 3 
Omnibuzz ontwikkelt zich in toenemende mate als kennispartner voor gemeenten. Dit past in de 
visie om Omnibuzz als kenniscentrum te gebruiken en vervoersdata en -kennis in het belang van 
de klant en gemeenten in te zetten en toekomstbestendig kwaliteitsdoelgroepenvervoer te 
borgen. Als instrumenten voor kwaliteitsbeheer, informatie- en kennismanagement ontwikkelt 
Omnibuzz een intern kennisplatform, waarbinnen de opgebouwde kennis gestructureerd kan 
worden opgeslagen en uitgebouwd. Omnibuzz werkt de komende jaren aan verdergaande 
digitalisering van processen, zoals ritreservering, communicatie, facturatie en betaling. Het steeds 
verder digitaliseren heeft gunstige effecten voor de kosten en duurzaamheid. 

Financiële verantwoording 

Jaarrekening 2018 
De jaarrekening 2018 eindigt met een positief saldo van€ 268.412. Dit positief resultaat is 
ontstaan door een winstbestemming(€ 179.163) en een vrijgevallen bedrag uit de 
bestemmingsreserve ICT(€ 89.249). Door GR Omnibuzz wordt voorgesteld om het resultaat uit te 
betalen aan de 30 deelnemende gemeenten. Voor Roerdalen betreft dit een bedrag van 
€ 4.195. Het algemeen bestuur neemt hierover op 3 juli 2019 een besluit. 

Begroting 2019-1 
Op basis van een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen wordt de begroting van Omnibuzz 
bijgesteld. De begroting Omnibuzz 2019-1 stijgt ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 
2019 in totaal met€ 3.388.136. 

Dit houdt verband met: 
Stijging vervoersvolume 
De belangrijkste ontwikkeling is de verdere stijging van het vervoersvolume. In de 
oorspronkelijke begroting 2019 is gerekend met het volume van 2017. In de begroting 
2019-1 is gerekend met de hogere realisatie van 2018. Het effect hiervan is€ 506.000. 
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Toepassen individuele opslagpercentages vervoersvolume 2018 
Om het risico van verdere stijging op te vangen is aan gemeenten de keuze voorgelegd 
om een opslagpercentage, tussen de O en 5%, toe te passen op het vervoersvolume 2018. 
De impact op de begroting bedraagt op totaalniveau { 387.000. De gemeente Roerdalen 
hanteert voor de begroting 2019-1 een opslagpercentage van 0%. 

Nieuwe BTW-systematiek 
Ten opzichte van de begroting 2019 is in de begrotingswijziging de behandeling van de 
nieuwe BTW-systematiek opgenomen. Deze wijziging brengt met zich mee dat de eigen 
bijdrage van klanten niet langer als opbrengst mag worden verantwoord in de begroting 
en jaarrekening van Omnibuzz. Hierdoor nemen de kosten van vervoer in de begroting 
van Omnibuzz toe. Op het niveau van de individuele gemeenten heeft dit echter geen 
financieel effect, omdat Omnibuzz deze eigen bijdrage van de klanten rechtstreeks 
doorbetaalt aan de gemeenten. 

De begrotingswijziging betekent voor de gemeente Roerdalen dat de bijdrage in 2019 stijgt met 
{ 39.020 tot { 289.029. Concreet is dit het gevolg van: 

Toegenomen gebruik van het Omnibuzz vervoer ({ 34.528) 
Actualisatie onregelmatigheidstoeslag en herberekening sociale lasten en 
pensioenpremies ({ 1.566) 
Verwachte kosten bonus/malus ({ 2.033) 
Hogere loonkosten ({ 856) 
Wijziging bankkosten ({ 37) 
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Gemeente Roerdalen begrotingswijziging 2019 
Begroting Omnibuzz Begroting Begroting 
Vervoerskosten en baten 2019 2019-1 Verschil 
Vervoerskosten: { { { 

Zones 195.356 203.492 8.136 
Toeslagen hoog 895 1.557 662 
Toeslagen laag 3.255 4.166 911 
Meereizend OV 1.897 2.667 770 
Totaal vervoerskosten 201.403 211.882 10.479 

Regie en planning 29.298 30.864 1.566 
Bed rijfsvoe ri ngskoste n 51.872 54.798 2.926 

81.170 85.662 4.492 

Tota/e kosten begroting Omnibuzz 282.573 297.544 14.971 
Vervoersopbrengsten -32.565 -8.515 24.050 
Totaal begroting Omnibuzz 250.008 289.029 39.021 
Door gemeente op te voeren eigen bijdrage ivm gewijzigde 
btw-systematiek 010419 tm 31-1219 o -25.546 -25.546 
Totaal 250.008 263.483 13.475 

Opgenomen in begroting gemeente Roerdalen 2019 250.009 250.009 o 

Verschil 1 -13.474 -13.475 

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenperspectief 2021- 2023 
Aan de ontwerpbegroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023 liggen een aantal 
financiële uitgangspunten ten grondslag, onder andere: 

Begrotingen worden gebaseerd op de gerealiseerde vervoerscijfers van de twee 
voorgaande jaren. 
Keuze voor een opslagpercentage tussen de O en 5%. 
De verwachte kosten voor de bonus/malus worden vanaf de eerste wijziging 
programmabegroting 2019 meegenomen in de begroting 2020. 

Daarnaast hanteert Omnibuzz hanteert de onderstaande indexeringspercentages: 
Vervoerskosten: jaarlijkse NEA-indexering op basis van (o.b.v.) de NEA-index van 2019 die 
2,2% bedraagt. 
Salariskosten: indexering o.b.v. meest actuele cao-informatie of inflatievolgende 
ontwikkeling. voor 2020-2023 wordt 2% gehanteerd als percentage. 
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Beheerkosten: voor 2020-2023 wordt, conform de middellange termijnplanning van het 
CPB, 1,5% gehanteerd als percentage. 
Regiekosten: deze kosten worden voor 2020-2023 verhoogd met de genoemde 
percentages onder de twee voorgaande punten. 

Ten opzichte van het meerjarenperspectief 2019 stijgt de bijdrage van de gemeente Roerdalen 
voor 2020 met€ 49.287 naar€ 299.295. 

Gemeente Roerdalen begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023 
Begroting Omnibuzz Begroting Begroting Begroting Begroting 
Vervoerskosten en baten 2020 2021 2022 2023 

Vervoerskosten: € € € € 
Zones 207.969 212.544 217.220 221.999 
Toeslagen hoog 1.591 1.626 1.662 1.698 
Toeslagen laag 4.258 4.352 4.447 4.545 
Meereizend OV 2.725 2.785 2.846 2.909 
Totaal vervoerskosten 216.543 221.307 226.175 231.151 

Regie en planning 29.800 29.435 30.103 30.785 
Bedrijfsvoeringskosten 52.952 53.367 53.663 54.623 
Totaal begroting Omnibuzz 82.752 82.802 83.766 85.408 

Tota/e kosten begroting Omnibuzz 299.295 304.109 309.941 316.559 
Vervoersopbrengsten -34.811 -35.577 -36.359 -37.159 
Totaal 264.484 268.532 273.582 279.400 

Opgenomen in begroting gemeente 
Roerdalen 253.643 257.438 262.545 262.545 

Verschil -10.841 -11.094 -11.037 -16.855 
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Risico's 

In de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' van Omnibuzz (geactualiseerd in 2018) 
is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's. De belangrijkste geïnventariseerde 
risico's zijn: 

1) Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van 
Omnibuzz; 

2) Beheersbaarheid van het vervoer; 
3) Economische kwetsbaarheid taxibedrijven; 
4) Kennis en inzetbaarheid van intern personeel; 
5) Continuïteit risico ten gevolgen van servicebeheer. 

Op basis van de risico-inventarisatie en bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting 
gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico's zich voordoen. Het 
weerstandvermogen om de gedefinieerde risico's in de toekomst af te dekken, ligt vast in de nota 
reserves, voorzieningen en risicomanagement. De minimum hoogte is vastgesteld op€ 520.000 
en het maximum op€ 1.308.000. Eind 2018 bedraagt de algemene reserve van Omnibuzz 
€ 921.783. 

Conclusie 
Op grond van bovenstaande ontwikkelingen en risico's kan geconcludeerd worden dat de 
jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020 & meerjarenperspectief 2021- 2023 een goed 
beeld geeft de financiële positie van de GR Omnibuzz. 

Wij adviseren u daarom: 
1) Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 GR Omnibuzz; 
2) Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019-1 en ontwerpbegroting 2020 & 

meerjarenperspectief 2021-2023; 
3) Geen zienswijze over de begrotingswijziging 2019-1 en ontwerpbegroting 2020 & 

meerjarenperspectief 2021-2023 kenbaar te maken. 
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Financiële consequenties voor programmabegroting 2020-2023 Roerdalen 
De aanpassingen binnen de begroting van Omnibuzz zorgen voor een bijstelling van de 
gemeentelijke bijdrage. Onderstaand overzicht geeft het meerjarig beeld van de ontwikkeling van 
de gemeentelijke bijdrage voor Roerdalen. 

2019 2020 2021 2022 2023 
Overzicht kosten 2019-2023 € 289.029 € 299.295 € 304.109 € 309.941 € 316.559 
(conform begroting Omnibuzz) 
Eigen bijdrage i.v.m. gewijzigde € 25.546 € 34.811 € 35.577 € 36.359 € 37.159 
btw-systematiek (-/-) 
Totaal € 263.483 € 264.484 € 268.532 € 273. 582 € 279.400 

Begroting Roerdalen € 250.009 € 253.643 € 257.438 € 262.545 € 262.545 

Tekort €-13.474 €-10.841 €-11.094 €-11.037 € -16.855 

In de nieuwe gemeentelijke begroting 2020-2023 worden de geactualiseerde bedragen 
opgenomen, nadat de begroting 2020-2023 van de GR Omnibuzz door het algemeen bestuur is 
vastgesteld. 

Met vriendelijke groet, 

'Ortije 
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