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In deze zesentwintigste Nieuwsbrief in het kort een terugblik op de laatste politieke ontwikkelingen.
Bespreking externe rapport
aanbesteding bibliotheekwerk,
Raad Leudal, 22 december 2015.
De fractie van Samen Verder heeft met
buitengewone belangstelling het
onderzoeksrapport gelezen en heeft
daarbij geconstateerd dat het door
oppositiepartijen in deze Raad met
gevoel voor drama tot Biebgate
omgedoopte dossier het beeld heeft
opgeroepen van een soap. Er liepen
daarbij verschillende verhaallijnen door
elkaar:
- het verhaal van de bezuinigingen op het
bibliotheekwerk;
- het verhaal van de nieuwe wet op het
bibliotheekwerk;
- het verhaal van de aanbesteding en de
rol van diverse partijen daarin;
- het verhaal van de onderhandelingen
door Spolt en Bibliocenter; het verhaal
van een niet tijdig communicerende
wethouder.
Wat er bij deze scenario’s ontbrak, maar
wat wel absoluut noodzakelijk was, was
een goede gemeentelijke regisseur (lees
wethouder) die het geheel overzag en op
het juiste moment ingreep.
Die gemeentelijke regie heeft Samen
Verder node gemist.
De Raad werd slecht geïnformeerd en
daardoor werd de deur wagenwijd open
gezet voor de oppositie die hun verhalen
breeduit konden ventileren en daarmee
de gemeente Leudal onnodig negatief in
de publiciteit hebben gebracht.
Samen Verder heeft de zaken kort en
krachtig op een rij gezet en geconstateerd
dat wij op 13 oktober 2015 reeds hebben
uitgesproken dat de gehele gang van
zaken van aanbesteding niet de
schoonheidsprijs verdiende, maar dat de
uitkomsten van dat proces uiteindelijk in
een tiental scholen een bibliotheekvoorziening te realiseren, wel onze
instemming kon hebben. Immers door
bibliotheken in scholen te huisvesten,
blijven scholen ook in kleinere kernen
aanwezig. In 3 bibliotheken kunnen straks
ook de volwassenen nog terecht.
De stopzetting van de
aanbesteding had veel eerder
kunnen en

moeten gebeuren in plaats van partijen
zo aan het lijntje te houden. De intrekking
van de aanbesteding is echter wel
rechtmatig geschied.
Bovendien hebben beide inschrijvende
partijen, zo was de conclusie in het
rapport, ongeldige inschrijvingen gedaan
en op deze basis had de gemeente de
opdracht nooit kunnen en mogen
vergunnen. Gunning zou juist dan in strijd
zijn geweest met wet en regelgeving.
Onderzoekers hebben ook niet de indruk
uit de stukken verkregen dat er lopende
de aanbesteding formeel door of namens
de gemeente is onderhandeld met SPOLT
en Bibliocenter. Ook werd de gemeente
geen opzet of bewust roekeloos handelen
verweten.
Onderzoekers concludeerden wel dat er
diverse onregelmatigheden hebben
plaatsgevonden in het gehele proces,
maar wat Samen Verder belangrijker
vond, was het feit dat er géén
onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden.
Ook om nog 1 jaar met Bibliocenter
verder te gaan via de vorm van
subsidieverlening is niet onrechtmatig
gebleken jegens de aanbestedende
partijen.
Hoewel Samen Verder vond dat tussentijds aan tafel zitten met SPOLT en
Bibliocenter tijdens een lopende
aanbesteding niet de schoonheidsprijs
verdiende, heeft dit daardoor juist wel tot
behoud van bibliotheken en scholen
geleid.
Wethouder van den Beuken had
nagelaten de Raad eerder te informeren
c.q. te betrekken in de totale gang van
zaken onder het mom van “broedende
kippen moet je niet storen” en daarom
bleef de informatie voorlopig Sub Rosa
(geheim).
Zo ga je echter niet met het hoogste
bestuursorgaan (de gemeenteraad) in
deze gemeente om, dat is vragen om
bestuurlijke problemen.
Als de wethouder eerder informatie aan
de Raad had gezonden, waar diverse
Redactie: Monique Peulen, Peter Stakenborg, Har Beurskens.

malen om was gevraagd,
dan had het merk Leudal
naar buiten toe niet zoveel
beschadigingen opgelopen.
Dat bepaalde politieke partijen
vervolgens in de media stuitende
persoonlijke aanvallen hebben gedaan
op het bestuur van Leudal vinden wij
niet thuis horen in beschaafde politieke
verhoudingen en is een slecht voorbeeld
van respect hebben voor elkaar.
De politiek in Leudal en daarmee ook
het vertrouwen van de inwoners van
Leudal in de politiek is ernstig
beschadigd.
Politici dienen een voorbeeldfunctie te
vervullen en moeten respectvol met
elkaar omgaan. Leudal moet af van het
Calimero-gedrag van partijen!
Het ging in dit biebdossier ook niet
meer zo zeer om de inhoud maar om
personen. Vandaar ook de motie van
wantrouwen jegens de wethouders van
den Beuken en Vogels, die Samen
Verder, gelet op de uitgebrachte
rapporten, niet heeft gesteund.
De conclusies van de juridische
specialisten met jarenlange ervaring in
dit vakgebied hebben wij dan ook
onderschreven.
Jammer dat de oppositiepartijen in deze
Raad het eigen gelijk blijkbaar
belangrijker vinden dan de conclusies
uit de 2 onafhankelijk rapporten.
Wat Samen Verder geleerd heeft van
dit dossier? Kijk nog kritischer naar het
aanbestedingsbeleid en houdt het
vervolg nauwlettend in het oog zodat
we wat dit dossier kunnen zeggen:
"Eens, maar nooit weer!”
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