
o
P¡tt>L¡t.o> GEMEENTE vVEERT

Onderwerp

Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Voorstel

In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid door enkelvoudig
onderhands te gunnen voor de inhuur van de regiocoördinator voor het project
mensenhandel.

Inleiding

Burgemeester Heijmans is portefeuillehouder mensenhandel vanuit het RIEC-L|mburg. In
het Collegebesluit van 2 april 2013 is het advies overgenomen om detacheringen van de
functies, voor het uitvoeren van het Plan van Aanpak Mensenhandel, bij de gemeente
Weert onder te brengen. Dit project werd tot 1 januari 2018 gesubsidieerd door de
Provincie. In 2018 zijn de kosten van de detacheringen betaald door het RIEC, uit de
bijdrage van het Ministerie van lustitie en Veiligheid.
De functie ketenregisseur mensenhandel is vanaf l jan 2019 geborgd bij het RIEC. Voor
de borging van de functie regiocoördinator slachtoffers mensenhandel is op dit moment
nog geen duidelijkheid.
De stuurgroep RIEC heeft, voor de periode l januari 2019 tot 1 april 20L9,€ 25.000,-
gereserveerd voor de fu nctie reg iocoörd i nator slachtoffers mensen ha ndel.

Om de inhuur van één van de huidige regiocoördinatoren te kunnen verlengen zou in
principe aanbesteed moeten worden. Dit omdat vanaf 18 april 2016 de aanbestedingswet
is gewijzigd. Er kan sindsdien niet meer worden ingehuurd op basis van 2B-diensten. Dit
betekent dat de inhuur via de Levantogroep aanbesteed moet worden. Voor de voortgang
van dit project is dit niet wenselijk.
De inhuur van de regi inator is voor de periode l januari 2019 tot 1 april 2019 €
11.000,-. Tot €
mogelijk om va
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wijken van meervoudige onderhands aanbesteden en de regiocoördinator één-op-één in te
huren.

Beoogd effect/doel

Voortzetting van de functie regiocoördinator met één van de huidige regiocoördinatoren

Argumenten

De functie regiocoördinator slachtoffers mensenhandel, is een zeer specialistische functie.
De kennis, die de afgelopen 5 jaar is opgebouwd, gaat verloren als we n¡et met dezelfde
persoon de functie in 2019 voortzetten totdat de functie geborgd is.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com m u nicatie/ pa rtici patie

Geen.
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