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Na het stopzetten van de eerste procedure van de aanbesteding van de vervangende nieuwbouw van 
basisschool Kameleon zijn met de gebruikers optimalisaties en bezuinigingen doorgesproken en is een nieuwe 
aanbestedingsprocedure opgestart. Dezelfde vijf bouwbedrijven zijn uitgenodigd op basis van een nieuwe (2e) 
aanbestedingsprocedure in te schrijven. Deze procedure heeft geleid tot een inschrijfresultaat met andere 
rangorde. Wij hebben u onlangs bericht dat tegen deze gang van zaken beroep is ingesteld door het 
aannemersbedrijf met het beste inschrijfresultaat in de eerste ronde. 
 
Het beroep is inmiddels behandeld door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Op 5 
november  2015 heeft deze rechter zijn vonnis in kort geding bekend gemaakt. De rechter heeft de gemeente 
geboden de 2e aanbestedingsprocedure af te breken respectievelijk te beëindigen. Tevens heeft de rechter de 
gemeente verboden de opdracht tot realisering van de vervangende nieuwbouw van basisschool Kameleon in 
nagenoeg dezelfde vorm, zonder dat sprake is van een wezenlijke wijziging, te gunnen en op te dragen aan een 
andere inschrijver dan de inschrijver met het beste inschrijfresultaat in de eerste ronde.  
 
Het is thans nog niet bekend wat de gevolgen van deze uitspraak zijn. Op dit moment wordt het vonnis 
bestudeerd en vindt in overleg met de ingeschakelde juridische adviseur beraad plaats op eventuele verdere 
stappen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij uw raad hierover direct nader informeren. Uiteraard worden 
ook het bestuur van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle en de directie van basisschool Kameleon door 
ons voortdurend over de situatie op de hoogte gehouden. 
 
Op dit moment wordt tevens met de juridisch adviseur overlegd of, en zo ja, in welke mate de inhoud van dit 
vonnis relevant is voor de voortgang van de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de realisering van de 
vervangende nieuwbouw van basisschool De Vonder. Zodra hierover meer bekend is, wordt uw raad ook 
hierover direct bericht..  
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