Uit De Raad Geklapt!
De Gemeenteraad van Venlo vergadert om de week op woensdag.

Je kunt de agenda en de raadsstukken zelf inzien, klik hier en log dan in als volgt:
Site: venlo

Email address: burger

Password: burger

Woensdag 9 oktober 2019
In de rondvraag stelt Luud Pieko drie vragen over de aanbesteding in het Sociaal Domein:

“De aanbesteding sociale basis heeft Incluzio als voorlopige winnaar van de gunning opgeleverd. Een voor velen

onbekende onderneming uit de randstad. Dit bericht zorgt voor veel onrust bij zorgvragers en onzekerheid bij
zorgverleners. Eind deze maand zou de definitieve gunning ondertekend worden maar het lijkt ons goed om de raad
mee te nemen in hoe het proces eruit ziet om aan veel onduidelijkheid een einde te maken. Namens de coalitiepartijen
in de gemeenteraad in Venlo stellen wij de volgende vragen:
Vraag 1: kunt u het proces tot dusver aan ons toelichten dat geleid heeft tot de voorlopige gunning aan Incluzio?
Vraag 2: op welke wijze kunt u invloed uitoefenen om de opgebouwde expertise van de zorgaanbieders in Venlo niet
verloren te laten gaan?
Vraag 3: Op welke wijze gaat u de gemeenteraad meenemen in het verdere proces ná de definitieve gunning.”
Wethouder Frans Schatorjé beantwoordt de vragen en Luud Pieko meldt nog dat aan de agendacommissie
inmiddels een verzoek gedaan is, om mocht Incluzio de partij worden, deze op zo kort mogelijke termijn
uit te nodigen in Venlo. Tijdens een open inloopavond kan Incluzio dan toelichting geven op hun visie en
strategie.
De rest van de raadsleden stellen vervolgens aanvullende vragen. De vele nieuwe vragen worden ook
beantwoord en de conclusie vanuit EENLokaal kan kort samengevat worden. Zodra Incluzio de gunning
“wint” dan is de verwachting dat overleg gestart zal gaan worden met de bestaande Venlose
zorgaanbieders.
Raadsvoorstel IJsvogelstraat en uitbreiding Brightlands worden als hamerstuk “afgetikt”. Leon van den
Beucken vermeldt nog bij het laatste raadsvoorstel dat het belangrijk en goed is dat er op de campus wordt
uitgebreid!
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