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Bezwaar aanbesteding SBI eerder behandeld  Stichting Ravelijn

ezwaar aaneteding I eerder ehandeld
Het bezwaar van de welzijnscoalitie U Centraal, Ravelijn, Stadsring51 en SOVEE wordt eerder behandeld door
de bezwaarcommissie van de gemeente. Dat is de uitkomst van de zitting op maandag 5 september bij de
rechtbank in Utrecht.
De rechtbank behandelde op 5 september het opschortingsverzoek van de subsidieregeling #Indebuurt op
verzoek van de coalitie. Volgens de organisaties U Centraal, Ravelijn, Stadsring51 en SOVEE zijn er ernstige
fouten in de procedure gemaakt, waardoor de procedure over moet.

Onzorgvuldige eoordeling
Het plan van de welzijnscoalitie voor de subsidieregeling #Indebuurt kwam op 5 juli als beste uit de bus.
Vervolgens bleek echter dat de adviescommissie de subsidieregeling onzorgvuldig heeft toegepast. Op 8 juli
werd een nieuw collegebesluit genomen waarin de als tweede geëindigde partij – de combinatie Welzin, Mee
en B&A groep – de opdracht werd gegund.
De coalitie U Centraal heeft tegen het collegebesluit van 8 juli bezwaar ingediend. Pas eind oktober zou de
bezwaarcommissie van de gemeente dit kunnen behandelen; de uitspraak zou dan nog een aantal weken op
zich laten wachten. In de tussenliggende periode zou de combinatie Welzin, Mee en B&A groep verder gaan
met het voorbereiden en uitvoeren van hun plannen.

Rechter dringt aan op eerdere ehandeling
Op aandringen van de rechter die op 5 september het opschortingsverzoek behandelde, is de datum voor de
inhoudelijke behandeling van het bezwaar van de coalitie U Centraal naar voren gehaald. Daarmee was het
niet nodig het besluit van de rechter over het opschortingsverzoek af te wachten. Dit zou nog twee weken
kunnen duren.
In de week van 19 september vindt nu de hoorzitting plaats. In de week van 3 oktober doet de commissie
uitspraak. Vervolgens kan de coalitie U Centraal het besluit van de bezwaarcommissie alsnog voorleggen aan
de rechter.
De coalitie U Centraal is blij met het vervroegen van de behandeling door de bezwaarcommissie. Het gaat de
organisaties erom dat de inwoners van Amersfoort krijgen waar ze recht op hebben; een stevige SBI waar
(kwetsbare)burgers, vrijwilligers en mantelzorgers terecht kunnen.
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