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Toelichting:
Deze raadsinformatiebrief is donderdagavond 19 juli openbaar raadpleegbaar gesteld in het
Raadsinformatiesysteem. Zie voor de voorgeschiedenis behandelflap groslijstnummers 13 en
13a/b, 248 en 248a-d
De inhoud van deze raadsinformatiebrief spreekt voor zich.
Gelet op de keuze om indertijd over te gaan tot gecontroleerde aanbesteding wordt u – in het
kader van uw controlerende rol - in overweging gegeven om op enig moment met elkaar stil te
staan bij de vraag of de nu noodzakelijk gebleken keuze achter het beëindigen van de lopende
aanbesteding had kunnen worden voorkomen. Het resultaat van deze beschouwing kan dan input
zijn voor toekomstige kadervaststelling door de raad.
Geadviseerd wordt om voor een volledig inzicht in de relevante feiten, eerst het resultaat van de
nieuw op te starten aanbesteding af te wachten en deze terugblik op het procesverloop eerst pas
na de besluitvorming over de feitelijke gunning van de realisatie en exploitatie van de publieke en
private delen te doen plaatsvinden.
Agendacommissie 28 augustus 2007:
Verschillende fracties geven aan dit onderwerp in de adviescommissie te willen bespreken. Het
komt terug in de AC van 4 september 2007, waarin zal worden besproken waar behandeling in
de adviescommissie over kan gaan en – met oog op de financiële belangen van de gemeente –
waarover niet, althans niet in openbaarheid.
Agendacommissie 4 september 2007:
De AC besluit dat er op korte termijn in openbaarheid op het proces van de aanbesteding kan
worden teruggeblikt.
Dordtse Kamers 25 september 2007:
De commissieleden delen de conclusie van de voorzitter dat de portefeuillehouder de vragen naar
tevredenheid heeft beantwoord; dat de commissie zeer geïnteresseerd is in het verloop van de
verdere procedure; en dat de commissie tijdig geïnformeerd wil worden over het resultaat van de
lopende aanbestedingsprocedure. Voor portefeuillehouder is dit een vanzelfsprekendheid.

Gemeenteraad 2 oktober 2007:
Besluit: de raad neemt de raadsinformatiebrief over project Sportboulevard voor kennisgeving
aan.

