AGENDA
vergadering klankbordgroep Raad programma (T)huisvesting
Datum: woensdag 1 september van 20.00 tot 21.30 uur
Locatie: De Pluk, Geldermalsen
Op 17 augustus jl heeft het college van B&W u met een raadsInformatienota geïnformeerd over de
negatieve uitkomst van de aanbesteding, en gemeld, dat het college zich nog beraadt op het vervolg.
De vergadering staat voornamelijk in het teken van een nadere toelichting op en verantwoording
over het doorlopen selectieproces.

AGENDA

1. Opening
2. Presentatie met toelichting op en verantwoording over het afgelopen selectieproces
Europese aanbesteding hoofdaannemer (wordt nagezonden)
3. Bespreking van de presentatie en beantwoording vragen
4. Vervolgproces
5. Stand van zaken overige onderdelen van het programma (T)huisvesting
6. Sluiting

NB: vooruitlopend op de presentatie volgt hierbij een nadere mededeling van de zijde van
het college van B&W:
In de u toegezonden Informatienota is ten onrechte vermeld, dat het besluit over de beëindiging van
de aanbestedingsprocedure reeds op 4 augustus jl is genomen. Deze mededeling is onjuist.
Op 4 augustus jl heeft de door het college van B&W ingestelde Stuurgroep (T)huisvesting, op basis
van de gevraagde aanvullende informatie van de twee inschrijvers, de conclusie moeten trekken geen
vertrouwen erin te hebben dat het ‘financiële gat’ in een vervolgproces zou kunnen worden gedicht.
Op advies van de accountant heeft de genoemde Stuurgroep nader advies gevraagd van
adviesbureau AKD; dat advies is ontvangen op 13 augustus jl.
De adviezen hebben het belang benadrukt om zorgvuldig de wettelijke (procedure)regels te hanteren.

Het besluit tot beëindiging van de aanbestedingsprocedure heeft het college van B&W op 17
augustus jl. genomen. Diezelfde dag is de Informatienota aan de griffie toegestuurd, ter verzending
aan de raad.
Een uitgebreide uitleg van en toelichting op de doorlopen processtappen volgt ter vergadering.
Alle raadsleden ontvangen een copy van deze agenda
West Betuwe, 27 augustus 2021
Het programmamanagement (T)huisvesting,
Winfried Dullaart
Nico van de Poel

