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Raadsagenda: Betreffende het raadsvoorstel: 

6 oktober 2015 Vreemd aan de orde van de dag 

 
Korte samenvatting/doel van het instrument: 
motie van afkeuring 
 

 
Overeenkomstig artikel 35 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden de volgende motie in: 
 
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 6 oktober 2015, 
 
gehoord: 
- dat er geen bieders zijn inzake het project REZ 
- dat  er eerst een evaluatie volgt in de raad van februari 2016 

 

overwegende dat:  
- het project REZ voor Enkhuizen een belangrijke ontwikkeling is. 
- dat er door onderschatting van de mogelijke aanbieders, en door overschatting van de eigen 

capaciteiten van de gemeente nu minimaal een jaar tijdsoverschrijding plaatsvindt; 

spreekt uit dat:  
de raad haar afkeuring uitspreekt over de door de wethouder gevolgde weg om tot een goede aanbesteding 
te komen; en de nu hierdoor reeds opgelopen vertraging van het project REZ;

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Toelichting:
Veel van de projecten  welke door de overheid worden gestart mislukken. Om de mogelijkheid van mislukken 
van het project REZ te beperken werden er bij de besluitvorming over de aanbesteding van dit project op 6 
oktober 2014 een tweetal moties ingediend. Ten eerste een motie om de kaders te verruimen, en ten tweede 
een motie om het projectteam, met name juridisch, meer inhoud te geven.  
Beide moties werden door de wethouder ontraden. De eerste inzake de verruiming van de kaders, omdat “de 
wethouder niet bang was voor geen aanbieders met de huidige voorgestelde kaders”. De tweede omdat er: 
“Voldoende kennis inzake dit soort procedures aanwezig is”. 
Medio augustus 2015 bleken er toch geen aanbieders te zijn. De nu ingezette weg om tot een mogelijke 
oplossing voor dit probleem te komen duurt 6 maanden, Wat voor een project dat al zo ver gevorderd is, 
gewoon te lang is. Uit de raadsbrief van 18 augustus 2015 blijkt dat het college onderzoekt wat de markt wil, 
om dan alsnog tot een tot een nieuw voorstel te komen. Dit is natuurlijk de omgekeerde weg. In plaats van 
dat de raad zegt wat ZIJ wil, mag nu de markt bepalen hoe ze het willen hebben. 
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