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Bereft 
Voorgenomen wijziging in het aanbestedingenbeleid in Breda 

 
Beste West-Brabantse raadscollega, 
 
Zo vaak komt het niet voor dat West-Brabantse raadsleden elkaar een brief sturen, maar ook zonder 
briefwisselingen voelen we ons met elkaar verbonden. Verbonden op het vlak van identiteit, geografisch 
verbonden, verbonden door de Strategische Agenda West-Brabant en verbondenheid door de vele dossiers 
die het lokale schaalniveau overstijgen zoals het arbeidsmarktbeleid en het economisch beleid. Problemen en 
kansen houden zich immers zelden aan gemeentegrenzen. 
 
Juist over het arbeidsmarktbeleid en economisch beleid stuur ik u deze brief. Mijn fractie maakt zich zorgen 
over het feit dat door het nieuwe Bredase college c.q. de wethouder Economische Zaken Bergkamp stappen 
worden gezet om binnen het nieuwe aanbestedingenbeleid Bredase bedrijven voorrang te verlenen. 
Het Bredase coalitieakkoord van de partijen SP-CDA-PvdA-GroenLinks-Breda’97 kent de zin: Bij onderhandse 
aanbestedingen vragen we meerdere Bredase bedrijven een aanbieding te doen. Dit betreft voor openbare 
werken alle opdrachten met een omvang van maximaal 1 miljoen euro. 
 
Binnen de gemeenteraad is door mijn fractie meerdere keren kritiek geuit op het feit dat de weg van 
protectionisme van de lokale markt, zeker op de lange termijn, contraproductief werkt. Het lokt uit dat alle 
gemeenten dit gaan toepassen en dat West-Brabant op dit vlak een slecht functionerende markt krijgt die 
ondermeer zal zorgen voor hogere prijzen en te weinig afstand tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. 
In het debat afgelopen donderdag is de insteek van het college helaas verder verscherpt. Nu wordt gesteld: 
Van de drie partijen die doorgaans worden uitgenodigd komen minimaal twee bedrijven uit Breda. 
 
Wat is een Breda’s bedrijf? Een bedrijf dat een postadres in Breda kent? Een bedrijf met bv meer dan 50% 
Bredase werknemers? Dit valt niet reëel af te bakenen. Dat is ook onnodig. De bijlagen bij deze brief laten zien 
dat het al lang niet meer zo is dat inwoners in meerderheid in hun eigen gemeente werken. Wel is het zo dat 
een meerderheid van de West-Brabantse inwoners in West-Brabant werken. Op deze schaal  
arbeidsmarktbeleid voeren sluit beter aan bij de feitelijke werking van de arbeidsmarkt. 
 
Ik wil u vragen om de komende periode verder te bouwen aan een sterk West-Brabant en dat kan ondermeer 
door als lokale overheden de mogelijkheden binnen het aanbestedingenbeleid te gebruiken om alle MKB-
bedrijven meer kansen te geven om een opdracht binnen te halen. De vergissing van het Bredase college om 
de arbeidsmarkt meer als een lokale aangelegenheid te gaan zien en bedrijven enkel en alleen voorrang te 
verlenen omdat ze toevallig binnen de gemeentegrenzen zijn gevestigd past daar niet bij.  
 
Aanstaande donderdag zullen wij een motie indienen om te proberen dit recht te trekken. Hopelijk ondersteunt 
u onze visie en ziet u ook mogelijkheden om deze kwestie binnen uw raad te bespreken en het Bredase 
college op deze voorgenomen beleidswijziging aan te spreken. Wij hopen dat ook de komende periode onze 
portefeuillehouders in de diverse colleges straks weer met dezelfde insteek samenwerken aan een sterk West-
Brabant, bijvoorbeeld in het Regionaal Platform Arbeidsmarkt. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Paul de Beer 
Fractievoorzitter D66 Breda 
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