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Beste raadsleden,

In de raadsinformatiebrief van 24 maart 2021 informeerden we u over de stand van
zaken in de rechtszaak Holding Baetsen binnen Taxbus. Taxbus is het Collectief
Vraagafhankelijke Vervoersysteem (CVV) van 18 gemeenten in Zuidoost Brabant en
de Provincie Noord-Brabant. U las onder andere over het schikkingsvoorstel dat de
gemeenten uit perceel 1 (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Veldhoven,
Waalre)1 Holding Baetsen deden. In deze raadsinformatiebrief informeren we u over
de uitkomst van de schikkingsonderhandelingen.

Schikkingsvoorstel geaccepteerd
Holding Baetsen stemde in met het schikkingsvoorstel van de gemeenten uit perceel
t. Het schikkingsbedrag komt overeen met de onderhandelingsruimte die door

bestuurders van perceel 1 aan de advocaat was meegegeven. In de
vaststellingsovereenkomst is vertrouwelijkheid overeengekomen tussen de
gemeenten en Holding Baetsen. Het schikkingsbedrag zal daarom niet openbaar
gemaakt worden.

Uitgangspunten onderhandelingsruimte
De onderhandelingsruimte voor de schikkingsonderhandelingen werd afgestemd met

de bestuurders van perceel 1, Met het schikkingsvoorstel wilden zij het signaal
afgeven niet mee te werken aan constructies die sterk nadelige gevolgen hebben
De ïaxbus gemeenlen en de provincie zijn ingedeeld in vervoerspercelen:

-

Perceel 1: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Veldhoven, Waalre;
Perceel 2: Asten, Deurne, Helmond, Someren, Helmond OV (Provincie);
Perceel 3: De Kempen: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden;
Perceel 4: A2: Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard.
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voor Wmo-cliënten en medewerkers van opdrachtnemers. Voor het bepalen van de
onderhandelingsruimte is tevens een inschatting gemaakt van schadeposten die
tijdens de schadestaatprocedure ter discussie zouden komen te staan en de daarmee
samenhangende onzekerheden'

Voorkomen langdurig juridisch vervolgproces
Met de schadevergoeding wordt een substantieel deel van de schade vergoed. Dit
kan worden besteed aan Wmo diensten als het CW, waarvoor het oorspronkelijk was
bedoeld. Het alternatief voor het accepteren van de schikking was overgaan tot de
schadestaatprocedu re. Een schadestaatprocedu re is een reguliere rechtszaak waarin
de rechter de schade die de gemeenten hebben geleden bepaalt. Hierbij zou rekening
moeten worden gehouden met een aanzienlijke doorlooptijd. Partijen kunnen tegen
de uitspraak namelijk in beroep gaan bij het gerechtshof en vervolgens ook bij de
Hoge Raad.
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Vervolg
Ter uitwerking van dit collegebesluit wordt aan de gemeenten in perceel 1 een
vaststellingsovereenkomst tussen Holding Baetsen en de gemeenten van perceel 1
voorgelegd ter ondertekening. Deze vaststellingsovereenkomst regelt de finale
kwijting van Holding Baetsen en de betaling van de schadevergoeding.
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