
 
 

 

 

 

 

Besluitenlijst raadsronde   

Onderwerp  GR Omnibuzz – ontwerp begrotingen en voorlopige jaarrekening 

Datum Behandeling  21 mei 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder De Graaf 

Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 18), 4 ambtenaren, en 2 
burgers/afgevaardigden organisaties 
 

Woordvoerders  Van der Heijden (CDA), Demas (D66), Janssen (GroenLinks), Meijer (50PLUS), 
Limpens (VVD), Grippeling (PVV), Habets (SPM), Raike (GroepGunther), Schut 
(SP), Bakkes (PvdA), Garnier (PVM). 

Voorzitter  Coen van der Gugten 

Secretaris  Bart Golsteijn 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter opent dit onderdeel van de vergadering en heet iedereen welkom. 
Tevens schetst hij de inhoud en het verloop van deze ronde. Na een inleiding 
van de portefeuillehouder krijgen alle woordvoerders de gelegenheid een 
bijdrage te leveren. De aanwezige woordvoerders stellen in hun termijnen en bij 
interruptie vragen en maken opmerking over o.a: concretisering zienswijzen, PM-
post in tabel, doorontwikkeling klantenregistratie, kanteling naar regulier OV, 
terugkoppeling besluitvorming bestuur, maatwerkvoorzieningen, ontbreken van 
evaluatie en tussentijdse rapportages, actief informeren van de raad en 
informatieplicht college, treffen van reserves en voorzieningen, tariefstijging, 
interne beheersmaatregelen, toegankelijkheid OV, maximering 750 zones, 
vervoersvolume, eventuele uitbreiding taken Omnibuzz, compensatie 
tariefstijging, onderzoek kanteling openbaar vervoer. 
 
De wethouder beantwoordt de vragen, waarbij deze wordt bijgestaan door 
ambtenaar Hartholt en de heer Cremers van Omnibuzz.  
 
Na de beantwoording door de wethouder constateert de voorzitter dat er geen 2e 
raadsronde nodig is. Verder herhaalt hij de toezeggingen. De voorzitter bedankt 
de aanwezigen en sluit dit onderdeel van de vergadering. 

Toezeggingen  1. Er volgt een schriftelijk antwoord op de vraag wanneer het onderzoek 

inzake vervoer gereed zal zijn en wat de planning is. 

2. De wethouder bericht de raad nader over het moment waarop de raad 

geïnformeerd wordt over de evaluatie.  

3. De wethouder informeert de raad over zienswijzen van andere 

gemeenten. 

  



 
 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Raadsvoorstel “Zienswijze Jaarverslag 2018, gewijzigde Begroting 2019-1, 
Begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2021-2023 GR Omnibuzz” 

Datum 21 mei 2019 

Portefeuillehouder Wethouder de Graaf- van Haasen 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar MHW Hartholt 
Telefoonnummer: 043-350 6017 
Michiel.Hartholt@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Te debatteren en besluitvorming voor te bereiden 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Het betreft de reguliere behandeling van het Jaarverslag, de Begroting en het 
meerjarenperspectief van de GR Omnibuzz. 

Inhoud  De GR Omnibuzz is een aan de gemeente verbonden partij sinds 11 mei 2016. 
Het Jaarverslag 2018, de gewijzigde Begroting 2019-1, Begroting 2020 en 
Meerjarenperspectief 2021-2023 zijn aan de gemeenteraad aangeboden. In de 
bijeenkomst wordt gesproken over deze stukken en over de wens om al of niet 
een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Omnibuzz. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Omnibuzz wenst uiterlijk 30 mei 2019 de zienswijzen van alle deelnemende 
gemeenteraden te hebben ontvangen. De planning van de Maastrichtse 
gemeenteraad kan hierin voorzien. Hiertoe is een  raadsronde op 21 mei 
gepland. Op 28 mei zijn een eventuele 2e raadsronde en de raadsvergadering 
gepland. Dan zal ook de zienswijze van de gemeenteraad bekend zijn, waarna 
deze wordt verstuurd aan Omnibuzz. 

 


