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Introductie:
Als gemeenteraad hebben we altijd uitgesproken, met volledige steun van het CDA
Valkenswaard, om inzet van lokale bedrijven en ondernemers zoveel mogelijk te
ondersteunen bij opdrachten uit de gemeente Valkenswaard. Bij aanbestedingen hebben
we er als raad steeds op aangedrongen om daar zoveel mogelijk Valkenswaardse
bedrijven bij te betrekken. Ook binnen het aanbestedingsbeleid hebben we dit op laten
nemen. Het CDA Valkenswaard gaat er nog steeds vanuit dat Valkenswaardse bedrijven
en ondernemers in ieder geval de gelegenheid moeten krijgen om mee te doen met de
aanbestedingen, mits zij voldoen aan de criteria.
Naar aanleiding van enkele vragen van collega raadsleden ( o.a. H&G en V.L. )willen wij
u de volgende vragen stellen:
1. In de stukken lezen wij dat door de A2 samenwerking de aanbestedingen veelal
zullen lopen via de A2 aanbestedingsregels en via het BIZOB. Hoe is binnen de
aanbesteding dan geregeld dat de uitgangspunten van de Raad van Valkenswaard,
om zoveel als mogelijk met lokale bedrijven te werken zijn vastgelegd?
2. Het CDA Valkenswaard heeft altijd ingestemd met de A2 samenwerking. Echter
volgens ons hebben wij als raad ook gevraagd om een aanbestedingsprocedure en
inrichting van de procedures om als gemeente zelf een vinger aan de pols te kunnen
houden met betrekking tot de Valkenswaardse bedrijven. Hiervoor waren binnen het
Valkenswaardse deel functies op genomen. Wij willen hierover graag uitleg. Hoe is dit
nu vastgelegd? Hoe wordt dit voor de toekomst vastgelegd? Hoe garandeert U dat de
procedures op de door ons gewenste manier blijven verlopen?
Omdat voor ons het uitgangspunt nog steeds geldt; lokaal wat lokaal kan en samen wat
ons allemaal voordeel op kan leveren, willen wij van u graag de toekomstige opzet
ontvangen van de wijze waarop u het aanbesteden wilt gaan regelen, met daarbij in
acht genomen de uitgangspunten die door de gemeenteraad van Valkenswaard in het
verleden zijn vastgesteld.
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