AMENDEMENT

Aan de gemeenteraad

2017 – 61

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake PvE aanbesteding BE-diensten 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 de raad van Ridderkerk hecht aan kwaliteit van de voorzieningen. De kwaliteit daarom
voldoende moet doorwegen in de beoordeling bij de aanbesteding;
- dat Ridderkerk financieel gezond is en daarom in staat is veel waarde toe te kennen aan
kwaliteit.
Wens(en):
- dat bij de beoordeling wordt uitgegaan van een weging van 70 % op kwaliteit en 30% op
prijs;
- dat met betrekking tot de kwaliteit eisen worden opgenomen ten aanzien van:
a. de ruimte voor innovatie;
b. de opvolging van de ontvangen input van de verenigingen;
c. de vaststelling van de gewenste eisen ten aanzien van kwaliteit in overeenstemming met
de betrokken verenigingen en maatschappelijke organisaties dient te gebeuren
d. de onderbouwing van het innovatieve aanbod ten opzichte van de bestaande situatie;
e. de wijze waarop de doorstroming van leszwemmers naar verenigingen (sport en
wedstrijdzwemmen, waterpolo en snorkelen) plaatsvindt;
f. de wijze waarop verbinding wordt gelegd met verenigingen, andere voorzieningen en het
beleid van de gemeente;
g. de wijze van samenwerking met de lokale maatschappelijke organisaties, met het oog op
lokaal maatwerk;
h. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
i. Social Return On Investment wordt significant hoger vastgesteld dan 5%
j. hoe en welke meetbare resultaten en effecten de onderneming wil bereiken op
maatschappelijke vlak;
k. de gevolgen wanneer de gevraagde kwaliteit niet wordt geleverd of wanneer er extra
middelen worden gevraagd;
l. De hoogte die de gemeente proportioneel acht in de handhaving van het boetebeding bij
niet of niet goed functioneren van een nieuwe opdrachtnemer

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
Bij een aanbesteding dient bepaald te worden hoe prijs en kwaliteit moeten worden afgewogen.
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-diensten.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
-

Het raadslid,
…….
Arianne Ripmeester, PvdA
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Aangenomen

Verworpen

Stemverhouding/hoofdelijke stemming.
Tegen 18: Van der Duijn Schouten, Van Eijsden, Van der Geest, De Graaff, Ipskamp, Kardol,
Kayadoe, Kooijman, Kranendonk, Kruithof, A. van Nes, G.J. van Nes, Parren, Piena, Rottier, Van
der Spoel, Alkema, Breeman.
Voor 10: Franzen, Fräser, Van der Linden, Los, Van Nes-de Man, Van Os, Ripmeester, Ros,
Rijsdijk, Van Vliet.

Gemeentestukken: -
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