AMENDEMENT

Aan de gemeenteraad

2017 – 60

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake Aanbesteding Beheer en Exploitatie sportaccommodaties

1. Voorstel
U wordt voorgesteld het besluit inzake de Toekomstige relatie met St. Sport en Welzijn als volgt te
wijzigen:
Punt 2 te vervangen door:
Ten aanzien van het aanbesteden van de BE-diensten uit te spreken als:
Bedenkingen:
- dat op dit moment de impact van deze aanbesteding op de organisatie van Stichting Sport
en Welzijn, op de sportverenigingen en de inwoners nog niet bekend is;
- dat nog onduidelijk is of de gemeente in het programma van eisen de nadruk legt op de
prijs of op de kwaliteit. En hoe de kwaliteit wordt bepaald;
- dat de raad hecht aan zorgvuldigheid boven snelheid.
Wens(en):
- dat de BE-diensten d.m.v. quasi inbesteden door SenW worden uitgevoerd.
Het college te verzoeken deze wensen en bedenkingen ten aanzien van zijn voornemen om de
Beheer en Exploitatie diensten aan te besteden te betrekken bij zijn definitieve besluitvorming.
2. Aanleiding
Het voorstel tot het geven van wensen en bedenkingen ten aanzien van het voornemen van het
college om de Beheer en Exploitatie diensten (BE-diensten) aan te besteden.
3. Aspecten
De conclusie uit de aan de raad gegeven juridische informatie (geheim) zet geen streep door de
mogelijkheid van financiering van de BE-diensten door middel van een quasi inbesteden. Wel
wordt aangegeven dat er meer voordelen zijn voor de gemeente om over te gaan tot aanbesteden.
4. Aanpak/Uitvoering
Het college informeert de raad op welke wijze de wensen en bedenkingen zijn betrokken bij zijn
definitieve besluitvorming ten aanzien van de aanbesteding van Beheer en Exploitatie .

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De kosten dienen gedekt te worden uit de bestaande budgetten.
De raadsleden,

Arianne Ripmeester, PvdA

Henk van Os, Partij 18PLUS

Betreft BBVnr. 1247217
Behandeld in de raadsvergadering van 14 september 2017

Aangenomen

Verworpen

Stemverhouding/hoofdelijke stemming.
Tegen 20: Ros, Rottier, Van der Spoel, Alkema, Breeman, Van der Duijn Schouten,
Van Eijsden, Fräser, Van der Geest De Graaff, Ipskamp, Kardol, Kayadoe, Kooijman, Kranendonk,
Kruithof, A. van Nes, G.J. van Nes, Parren, Piena.
Voor 8: Ripmeester, Rijsdijk, Van Vliet, Franzen, Van der Linden, Los, Van Nes-de Man,
Van Os.

