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Steen van der, Gerben

Van: Steen van der, Gerben
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 15:26
Aan: Wardt van de, Peter
CC: Konings, Bob; Beskers, Tom
Onderwerp: Bezoek aan Almende in verband met de lopende aanbesteding.

Beste Peter, 
 
Zoals je weet hebben wij als gemeente geen officiële rol in de aanbesteding van de nieuwbouw van het Almende. De 
aanbestedingsprocedure en de besluiten daarbinnen liggen volledig bij Achterhoek VO.  
Wel heb jij uitgesproken dat je graag wil dat wij een vinger aan de pols houden. Het gaat immers om veel geld en een 
belangrijke ontwikkeling binnen onze gemeente. 
 
In dat kader ben ik vandaag op bezoek geweest bij Roelof Louwsma en Bram Ruesink. Samen met Bob, Tom, Dennis 
en Monique. Ten aanzien daarvan het volgende: 

- We hebben daar een toelichting gekregen op hoe het proces tot nu toe is doorlopen. Met de informatie die wij 
vanmiddag hebben verkregen, hebben wij het gevoel dat de aanbesteding tot nu toe ordentelijk is verlopen. 

- Ook hebben we inzicht gekregen in één van de plannen. Dat is het plan dat in de beoordeling het beste heeft 
gescoord en dat, afhankelijk van de rest van het proces, vrijdag waarschijnlijk een voorlopige gunning krijgt. 
Dit plan hebben wij vluchtig bestudeerd en wij achtten dit realiseerbaar. Wij zien geen grote beren op de weg 
of zogenaamde ‘rode vlaggen’ die het plan onmogelijk maken.   

- We hebben geen prijzen gezien of gehoord, maar wel begrepen dat er vier aanbieders dicht bij elkaar zitten 
(minder dan €100.000 van elkaar, oftewel minder dan 1% verschil). De vijfde aanbieder kwam boven de 
€13.000.000 uit. 

 
Het is prettig dat Roelof ons de gelegenheid heeft gegeven om even over zijn schouder mee te kijken. Daar is hij niet 
toe verplicht en het schuurt aan tegen wat er nog mag binnen de aanbestedingsregels. De informatie die wij hebben 
gekregen, valt dan ook onder de geheimhouding van de aanbesteding. Hierover mogen wij niet communiceren. Zeer 
zeker niet voor vrijdag. Roelof zal nog uitzoeken welke informatie hij volgende week mag delen met de raad, tijdens 
de raadscommissie. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Gerben van der Steen 
Projectmanager 
  
Gemeente Oude IJsselstreek 
Postbus 42 
7080 AA Gendringen 
Tel: (0315) 292 239 
website: www.oude-ijsselstreek.nl 

 

   

 

 


