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Verslag van de vergadering van  

Gemeentelijk Bouw- en infra overleg gemeente Woudrichem 

 
Datum: 20-04-2016  
Verslaglegger: Dennis Mollet 

 

 

Aanwezig: Gemeente Woudrichem: 
 Wethouder R. Bergsma 

Ron Boterblom, Afd. hoofd Openbare Werken 
  

Bouwend Nederland:  
   Dhr. Peter Tankens, afvaardiging Bouw 

Dhr. Henk de Waal, afvaardiging Infra 
Dhr. Dennis Mollet, adviseur Markt & Overheid Regio Zuid 

 

 

Opening 

 
1. Welkom en opening 

 
2. Verslag vorige vergadering 29-04-2015 

Aanvulling punt 7; passage heeft betrekking op groen. 

 

3. Actualiteiten/mededelingen Bouwend Nederland (toelichting Bouwend Nederland): 

 Regionale update bouw en infra cijfers (zie bijlagen EIB en ABN AMRO); 

 Nieuwe Marktvisie infra (https://marktvisie.nu/ ); 

 Prestatiemeten/Past performance (CROW link http://www.past-performance.nl/) 

 

4. Actualiteiten/mededelingen Gemeente (toelichting Gemeente): 

 Vraagstuk rondom statushouders; Brabant kent een opgave van 7000 vluchtelingen op 

2,5 mln inwoners. De gemeente Woudrichem zal er 81 huisvesten. Aandacht nodig voor 

praktische organisatie en integratie problematiek. Burgemeesters hebben onderling 

overleg. In de regio via het COA 700 niet-statushouders. Wel status houders via 

corporaties waarbij aandacht is voor spreiding en draagvlak binnen de samenleving.  

 Status prognoses vanuit de provincie (voor contingenten); werken veel samen met 19 

west Brabantse gemeenten, ook economisch. 

 Fusie 2019, Aalburg Woudrichem, Werkendam; ontwikkelen samen kantoren en 

bedrijven terreinen; ook voor transformatie en herbestemmen.  

Hebben actuele woonvisie. Corporaties gaan hier komende maanden een bod op doen 

waarna de onderhandelingen zullen starten. Wethouder heeft de wens om 

samenwerking met de overige 3 gemeenten te intensiveren.   

 

6. Rondvraag, w.v.t.t.k en nieuwe datum volgend overleg 

Aanbestedingsbeleid; fusie; aandacht voor uitrol visie Spoor, zal komende maanden 

plaatsvinden met ondersteuning van Twynstra en Gudde.  

Gemeente zal BNL betrekken; uitnodiging volgt. 

 

Verslag 
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Volgend overleg januari 2019 agenderen; effect van grotere aanbestedingen op MKB en 

hoe deze betrokken kunnen worden. Hoe kunnen goede EMVI aanbestedingen worden 

georganiseerd voor MKB? Tevens agenderen nieuwe marktvisie en Past performance. 

 

Contactgegevens Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw: 

http://www.aanbestedingsinstituut.nl/  

 

 

Men vindt het lastig om verdringing te voorkomen bij Social Return. Maken wel gebruik 

van leerlingen van de Bouwschool Breda via Eric Colijn. 

 

Nasturen brochure SROI: 

http://www.bouwendnederland.nl/download.php?itemID=32928  

 

 

Er is een planstudie uitgevoerd naar het spoor maar men verwacht voorlopig geen 

ontwikkelingen tenzij het rijk 1,5 miljard vrij maakt. 

 

 

 

7. Sluiting 

 

 

 

 

 

Lijst openstaande acties 

 
Vergadering Agendapunt Te 

behandelen  

Datum Actie Naam 

20-04-2016 BNL betrekken bij verdere uitrol visie Spoor (Twynstra 

en Gudde), uitnodiging volgt 

RBo 

20-04-2016 Agenderen: Effect van grotere aanbestedingen op MKB 

en hoe deze betrokken kunnen worden. Hoe kunnen 

goede EMVI aanbestedingen worden georganiseerd 

voor MKB? 

DMo 

20-04-2016 Agenderen marktvisie Past performance DMo 
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