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BGR verwondert zich
Na meer dan 10 jaar praten over de Nieuwe dorpsschool ligt vandaag in de
Gemeenteraad een fasedocument ter kennisname en een nota ove r taakstellend budget
school ter besluitvorming.
BGR had in eerdere vergaderingen regelmatig gevraagd om exploitatieoverzicht en
kasstroomoverzicht van het bouwproject Nieuwe Dorpsschool. Bij de stukken die zijn
aangeleverd voor het gemeenteraadsbesluit van vandaag ontbreekt nog steeds een
exploitatieoverzicht en is slechts sprake van een zeer beperkt kasstroomoverzicht. Toch
wordt de Raad verzocht in te stemmen met een taakstellend budget van ca. EUR 5
miljoen, daar waar in 2012 nog van EUR 3,5 miljoen werd gesproken. Dat taakstellend
budget is 2x de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds, 1,5x de algemene reserve en
bijna 7x de kosten van het Sociale Domein over 2015.
In september 2015 diende BGR een motie in om de verkeersveilige oversteek los te
koppelen van de nieuwbouw, apart budget hiervoor aan te wijzen en af te zien van het
toepassen van de coördinatie-regeling. De coalitie stemde tegen. Hoe verwonderlijk dat
juist de argumenten van BGR voor deze motie door het college nu worden gehanteerd.
Het college van Rozendaal stelt alsnog een eigenstandig budget voor de verkeersveilige
oversteek voor (zonder het totale taakstellend budget van de school daarmee te
verminderen ...).
Daarnaast is het college al overgegaan tot voorlopige gunning aan een bouwbedrijf, het
enige bedrijf dat een geldige offerte via TenderNed had uitgebracht. De
beoordelingscommissie die over de aanbesteding heeft geadviseerd bestond vooral uit
belanghebbenden. De gemeenteraad is niet gekend in de procedure. Op de beschikbare
kennis over aanbestedingen binnen de vaste Commissie van Advies is geen beroep
gedaan.
Omdat BGR denkt dat er aanzienlijke risico’s zitten aan de aanbesteding vraagt BGR
vanavond om een onafhankelijk onderzoek naar de procedure rondom de aanbesteding
(uitkomst, gang van zaken en risico’s). BGR heeft als motto samen bijeen en houdt
rekening met het belang van alle Rozendalers.
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