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RAADSMEDEDELING

Onderwerp 
Motie Fort Henricus

Steenbergen; 14 augustus 2018

Aan de Raad,
In de raadsvergadering van 5 juli jl heeft u de motie Fort Flenricus aangenomen. Via deze motie draagt u 
het college op:

de gesprekken met lokale partijen per direct voortvárend op te pakken, gericht op resultaat; 
de voortgang van deze gesprekken ieder kwartaal via een raadsmededeling te delen met de 
gemeenteraad;
de kosten te dekken uit de post Herontwikkeling loodsen Fort Henricus.

Wij hebben meteen actie ondernomen en onderzocht of deze motie uitgevoerd kan worden. De motie is 
getoetst aan het Inkoopbeleid van de gemeente Steenbergen, aan de Aanbestedingswet 2012 en aan de 
daaruit voortvloeiende Gids Proportionaliteit.

In het Inkoopbeleid van de gemeente Steenbergen is opgenomen:

De Gemeente heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van 
ondernemers leidt.

Artikel 1.8 van de Aanbestedingswet 2012 bepaalt het volgende:

"Een aanbestedende dienst behandelt ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze."

Artikel 1.10b van de Aanbestedingswet 2012 bepaalt het volgende:

"Een aanbestedende dienst neemt passende maatregelen om fraude, bevoordeling, corruptie en 
belangenconflicten tijdens een aanbestedingsprocedure doeltreffend te voorkomen, te onderkennen en 
op te lossen, teneinde vervalsing van de mededinging te vermijden, de transparantie van de procedure te 
waarborgen en gelijke behandeling van alle ondernemers te verzekeren."

Paragraaf 2.4 van de Gids Proportionaliteit bepaalt het volgende:

"Een van de grondbeginselen van het EU-verdrag is dat de inkopende dienst opdrachtnemers, ongeacht 
de grootte en de plaats van vestiging, gelijk zai behandelen."

Dit betekent dat lokale partijen niet mogen worden voorgetrokken. Dan is immers sprake van discriminatie 
van partijen buiten de gemeente. Het college besluit daarom de motie niet uit te voeren.



Momenteel bereiden we ons voor op een marktconsultatie om de kwaliteitseisen en de opdracht voor de 
aanbesteding bij het Fort scherp te krijgen. In deze voorbereiding zullen we partijen, met wie reeds 
gesproken is, op de hoogte brengen van de marktconsultatie. Zo garanderen we dat lokale ondernemers 
een gelijke kans maken op de toekomstige aanbesteding. Het college is van mening dat ze op deze 
manier tegemoet komt aan de wens van de gemeenteraad, om in ieder geval in gesprek te blijven met de 
lokale ondernemers.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van Steenbergen

X. de Korte, MCM


