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2018-005758 
OS/anfran 

Openbare besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 27 februari 2018 
 

De openbare besluitenlijst 
wordt conform vastgesteld. 

   

2018-007008 
RU/gahout 

Raadsinformatiebrief Onderzoeksopdracht huisvesting 
TMSG Bleekvelden 21 en verkenning Molenstraat 8 
 
Op 25 september 2017 heeft de raad besloten tot een 
onderzoeksopdracht over de huisvestingsmogelijkheden van de 
TMSG op het adres Bleekvelden 21 en Molenstraat 8 in 
Geldrop. De raad heeft voor het onderzoek naar Bleekvelden 
21 zelf de specifieke onderzoeksvragen opgesteld. De 
antwoorden op de onderzoeksvragen hebben we ontvangen 
van BRO en Hekkelman. Ook de taxaties voor de Molenstraat 8 
zijn ontvangen. De raadsinformatiebrief is bedoeld om de raad 
op de hoogte te brengen van deze onderzoeksresultaten. De 
raadsinformatiebrief is aangepast naar aanleiding van de 
behandeling in het college. 

Het college besluit in te 
stemmen met de raads-
informatiebrief en deze 
doorsturen naar de 
gemeenteraad. 

   

2018-005338 
MO/niraai 

Contractverlenging Taxbus 
 
Bij de Taxbus contracten met de vervoerders en de 
regiecentrale is vorig jaar reeds eenmaal ingestemd met 
verlenging voor de duur van 1 jaar. Derhalve lopen de 
contracten nu formeel af op 28 februari 2019, waarbij de 
mogelijkheid om opnieuw te verlengen, nog open staat. De 
optie tot contractverlenging is eenzijdig, wat inhoudt dat de 
vervoerders en het regiecentrum niet kunnen weigeren indien 
de opdrachtgevers de contracten willen verlengen. De optie tot 
contractverlenging moet uiterlijk op 31 juli 2018 aan de 
contractpartijen schriftelijk worden medegedeeld. De 
bestuurlijke Stuurgroep van Taxbus heeft aangegeven dat het 
wenselijk is een besluit over contractverlenging zo vroeg 
mogelijk te nemen.  

Het college besluit: 
 
1. Met een contractverlenging 
van de Taxbus contracten 
voor de duur van 1 jaar, 
derhalve tot en met 28 
februari 2020, akkoord te 
gaan. 
2. Met de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst 
opdrachtgevers Taxbus 
(versie juli 2016) tot en met 28 
februari 2020 akkoord te 
gaan.  

   

2018-005791 
MO/henijs 

Verlenging overeenkomst Munckhof Taxi B.V. 
leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019 
 
Op 4 juni 2015 is de overeenkomst gesloten voor de uitvoering 
van het leerlingenvervoer voor de schooljaren 2015-2016. In de 
overeenkomst is rekening gehouden met de mogelijkheid om 
de overeenkomst tweemaal met één schooljaar te verlengen. In 
bijgevoegde brief is aangegeven dat de gemeente gebruik wil 
maken van deze laatste verlengingsoptie voor het schooljaar 
2018-2019. 

Het college besluit in te 
stemmen met de brief inzake 
het verlengen van de 
overeenkomst leerlingen-
vervoer met Munckhof Taxi 
B.V. voor het schooljaar 2018-
2019. 
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2018-005271 
OS/wigebo 

Concept ambitiedocument Metropoolregio 
 
De stuurgroep voor de update van de Metropoolregio 
Eindhoven heeft met brief van 23 februari 2018 het concept 
ambitiedocument aan het college aangeboden met het verzoek 
om eventuele vragen of opmerkingen uiterlijk 6 maart door te 
geven. Het ambitiedocument wordt vervolgens op 20 maart ter 
besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van de 
Metropoolregio voorgelegd. 

In te stemmen met het 
concept ambitiedocument. 

   

2018-006681 
OS/anfran 

Overzicht representatie college vanaf d.d. 6 maart 2018  
 

Het college neemt het 
overzicht representatie ter 
kennisgeving aan. 

   

2018-006681 
OS/anfran 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 6 
maart 2018  

 

   

 "Keek op de week"  

   

 Rondvraag  

   

 Sluiting  

   

 


