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Betreft: Plantsoenen Westrand I aanbesteding

ln BNdeStem van 19 augustus kunnen we lezen dat de plantsoenen op de schop gaan en dat híervoor een

investering van € 0,5 miljoen wordt gedaan voor het sanering van het woekerend groen in wijk Westrand en

overige wijken van Roosendaal. Tevens kunnen we lezen dat een aannemer uit Werkendam dit werk op zich gaat

nemen. ln deze tijd dat lokale regionale bedrijven moeíte hebben om het hoofd boven water te houden vinden wij

het vreemd dat een firma uit Werkendam het werk is gegund tenrijl de gemeente zich heeft gecommitteerd om

zoveel mogelijk werk bij lokale bedrijven uit te zetten. Tevens hebben de regionale gemeenten zich

gecommitteerd hebben om zoveel mogelijk werk bij het WVS uit te zetten.

Hierover heeft de VLP de navolgende vragen;

1. Op welke wijze is het deze aanbesteding in de markt gezet?

2. ls ook gekeken hoe dit werk met locale aannemingsbedrijven in combinatíe met het Werkvoozieningschap

uitgevoerd kan worden en is er ook ondezocht om het werk in percelen te knippen om zoveel mogelijk

lokale bedrijven in combinatie met het Werkvoorzieningschap dit werk te laten uitvoeren?

3. Zo nee, waarom is er niet voor gekozen om zoveel mogelijk locale bedrijven dit werk te laten doon?

Namens de fractíe van de VLP

Wilbert Brouwers



Beantwoording.

1. De werkzaamheden zijn conform het aanbestedingsregelement van de gemeente Roosendaal meervoudig

onderhands aanbesteed.

2. Ja, hier is naar gekeken maar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Roosendaal laat dit

niet toe omdat in de aanbestedingswet 2012, die in april 2014 inwerking is getreden, een gemeente

transparant, objectief en nondiscriminatoir dient te handelen bij aanbestedingen. Knippen is niet

toegestaan om onder drempels uit te komen. Aannemers zün vrij om onderdelen uit te besteden aan de

WVS.

3. De grootte van het aan te besteden bedrag verplicht de gemeente om dit werk meervoudig onderhands

aan te bestoden waarbíj alleen plaatselijke en regionale bedrijven díe op de groslijst staan de

mogelijkheid krijgen om ín te schrijven.

Met groet,

Saskia Schenk-Dekkers

Wothouder beheer openbare ruímte


