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Beste leden en burgerleden,
Met onze brief van 12 juni 2019 informeerden wij u over het feit dat de aanbesteding voor de nieuwbouw van de
Bergse Vastenavendbouwclubs niet het gewenste resultaat had opgeleverd.
Na het zomerreces is het proces om te komen tot nieuwbouw voorde Vastenavendbouwclubs weer opgepakt.
In eerste instantie is een analyse gemaakt van het proces dat is doorlopen in de eerste helft van 2019 om na te gaan
welke zaken bij de doorstart van het proces de aandacht behoeven. Mede op basis daarvan is in het derde kwartaal
van 2019 een doorstart met het proces gemaakt.
Momenteel wordt samen met de convenantpartners het programma van eisen herijkt. Immers, het vraagperspectief dat
ten grondslag lag aan de eerdere aanbesteding paste niet binnen het door de gemeenteraad vastgestelde financiële
kader. Het vraagperspectief dient derhalve te worden bijgesteld.
Op basis van dat herijkte programma van eisen dat thans zijn voltooiing nadert, wordt een nieuw (globaal) schetsplan
opgesteld inclusief een nieuwe kostenraming. Uitgangspunt is dat een en ander past binnen de eerder vastgestelde
kaders.
De verwachting is dat de resultaten van deze exercitie voor het kerstreces door de projectgroep worden opgeleverd.
De stuurgroep (bestaande uit bestuurlijk vertegenwoordigers van gemeente en convenantpartners) zal hierover begin
januari een besluit nemen ter afsluiting van deze fase binnen het proces. Vervolgens zullen college en raad worden
geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.
Bij de doorstart blijft de planning er op gericht dat de wagens voor de Vastenavend van 2022 worden gebouwd in de
nieuwe bouwkoten.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met P.A.C. Bogers,
bereikbaar via telefoonnummer 277 699.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
secretaris,

burgeme

Dhr. Th.J.M. Wingens l\ŹİPA

Dftr/'dr. F.A. Petter

Mede namens de besturen van: stichting Vastenavend, stichting Halwana en de Bersge Bouwers.

