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24-uursvraag commissie Omgeving

Aan: Wethouder Schenk

Datum: 19 augustus 2015

Betreft: Werkzaamheden plantsoenen door bedrijf uít Werkendam

In BNDeStem van 19 augustus jl. wordt melding gemaakt van het feit dat de
verouderde plantsoenen in de Westrand worden gesaneerd door aannemer Koek
uít Werkendam. Het feit dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd verheugd
ons; we hebben immers hiervoor als Raad bij de begrotingsbehandeling 2015 vijf
ton beschikbaar gesteld.

Wat ons wel bevreemd is het feit dat een bedrijf uit Werkendam deze opdracht
gaat uitvoeren. Niet dat wij twijfelen aan de capaciteiten van dat bedrijl maar in
onze eigen gemeente zijn volgens ons ook voldoende goed geoutilleerde
bedrijven beschikbaar om deze klus te klaren.

Tevens heeft de Raad ooit een motie aangenomen om zoveel mogelijk
gemeentelijke opdrachten door ondernemers uit de eigen gemeente uit te laten
voeren, tenzij de specifieke kennis hiervoor ontbreekt. In dit geval kun je amper
spreken van vrij specifiek werk, maar van werk dat door de meeste hoveniers-
en/of loonbedrijven wel moet kunnen worden uitgevoerd.

De fractie van Roosendaalse Lijst heeft daarom onderstaande vragen

1. Waarom heeft u gekozen voor een bedrijf van buiten onze gemeente?
2. Hoe heeft u de Raadsbreed aangenomen motie, zoals genoemd in onze

toel ichtin g, geïnterpreteerd?
3. Heeft u ook gedacht aan opdrachtverstrekking aan de WVS in het kader

van de doelstellingen van de nieuwe participatiewet?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Cees Janssen en Eric de Regt

Wij beantwoorden de vragen als volgt;



1. De aanbestedingswet 2OL2, inwerking getreden op 1 april 2OL4, is in het
inkoop / aanbestedingsreglement van de gemeente Roosendaal verwerkt.
Hierin is opgenomen dat we met een groslijst van leveranciers werken. Bij
het voldoen aan een aantal aspecten wordt leverancier op de groslijst
geplaatst en hiermee is de kwaliteit gewaarborgd. D¡t geldt voor
plaatselijke als wel voor regionale leveranciers waarbij de regio bestaat uit
de gemeenten die zijn aangesloten bij de RWB. Hiermee is een maximale
mogelijkheid gecreëerd om uitvoering te geven aan de motie van 28 mei
2009.

2. Deze motie is op 28 mei 2009 in de raad aangenomen. Hierin staat
duidelijk dat bevoordelíng van lokale ondernemers wettelijk niet is
toegestaan. In de aanbestedingswet 2012 díe in april 2014 inwerking is
getreden dient een gemeente transparant, objectief en non-discriminatoir
te handelen b¡j aanbestedingen. Om te kunnen bepalen welke
marktbenaderingswijze moet worden gevolgd, dient de totale
opdrachtwaarde (exclusief BTW) te worden vastgesteld conform de
aanbestedingswet 2012. De lokale en regionale economie wordt maximaal
gefaciliteerd binnen de mogelijkheden van de aanbestedingswet 2012.
Waar mogelijk wordt binnen wet en regelgeving werk aan lokale
aannemers gegund.

3. Ja, hier is naar gekeken maar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
gemeente Roosendaal laat dit niet toe omdat in de aanbestedingswet
20t2, die in april 2014 inwerking is getreden, een gemeente transparant,
objectief en non-discriminatoir dient te handelen bij aanbestedingen.
Aannemers zijn wel vrij om onderdelen uit te besteden aan de WVS, De
participatiewet beoogt de arbeidsparticipatie van mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt te verhogen en in het bijzonder van
mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente maakt, daar waar
mogelijk, hier zo veel mogelijk gebruik van.

Met ndelijke groet,

Sas Schenk-Dekkers
Wethouder beheer openbare ruimte


