Bijlage 4: Spelregels Pilot Keldonk
Bij de Pilot Keldonk horen spelregels voor de initiatiefnemers én voor de gemeente. Deze
spelregels zijn opgesteld om met name voorziene discussies te voorkomen en vooraf inzicht te
geven in de wijze waarop de gemeente handelt. Als zich een onvoorziene discussie voordoet,
beslist de gemeente.
Communicatie met en door de gemeente
In dit project communiceert de gemeente hoofdzakelijk via e-mail. U kunt ons bereiken via
info@meierijstad.nl. Op onze beurt hebben wij uw e-mailadres nodig. Wij gebruiken hiervoor het
mailadres waarmee de aanmelding binnenkomt.
U bent zelf verantwoordelijk voor het in werking hebben van uw e-mailadres en het periodiek
controleren van uw inbox. De gemeente organiseert daarnaast een informatieavond en
“reflectiegesprekken”. Deze momenten kunt u ook gebruiken om met de gemeente in gesprek te
gaan.
Tegenstrijdigheden
De documenten van de gemeente zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks
kunnen er onduidelijkheden, onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden in de documenten
voorkomen. Als u een tegenstrijdigheid tegenkomt, kunt u deze per e-mail toesturen aan de
gemeente.
Vragen
U kunt uw vragen mondeling stellen tijdens de informatieavond en het reflectiegesprek. Vragen
die op de informatieavond te specifiek over het eigen initiatief gaan, worden in de
reflectiegesprekken beantwoord. De vragen die voor meerdere initiatiefnemers relevant zijn,
zullen plenair worden beantwoord of later per mail aan alle initiatiefnemers worden
teruggekoppeld. De gemeente maakt hierin de keuze.
Data en tijdstippen
De gemeente heeft een proces en bijbehorende planning opgesteld. Voor de voortgang is het van
belang dat de data “hard” zijn. Te laat betekent daarom onverbiddelijk te laat.
De data die genoemd staan in het spoorboekje en de bijlagen starten om 0:00 uur eindigen na
23:59:59 uur.
Privacy / AVG
Uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres worden alleen verwerkt in het kader
van dit project. De gemeente gaat in vertrouwen met uw gegevens om en deelt deze gegevens
niet met derden. Ook worden uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt.

Voorbehouden voor de gemeente
De gemeente zoekt naar het maatschappelijk beste plan voor Keldonk. Dit betekent echter niet
dat de gemeente verplicht is om met het beste plan verder te gaan. De gemeente behoudt zich
het recht voor om deze pilot voortijdig gedeeltelijk of geheel te staken. De belanghebbenden
ontvangen in dat geval een gemotiveerde, schriftelijke reactie.
De gemeente verwacht een eerlijke inschrijving en behoudt zich het recht voor de overeenkomst
na besluitvorming te ontbinden in geval van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of het niet
kunnen nakomen van hetgeen door een kandidaat is aangeboden.
De gemeente heeft de mogelijkheid om de uiteindelijke initiatiefnemer te toetsen in het kader van
de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob).
Combinaties
Het is voorstelbaar dat u een initiatief ontwikkelt met andere partijen. In dat geval doet u mee
vanuit een combinatie. Een combinatie van partijen dient zich aan te melden als één
initiatiefnemer. Bij inschrijving zal door de combinatie een verklaring overlegd moeten worden
waaruit blijkt:
Dat partijen met elkaar een samenwerking aangaan om het initiatief uit te werken en te realiseren
 De naam / namen van de overige partijen
 Adres
 Postcode en woonplaats
Overige voorwaarden
 De Aanbestedingswet 2012 is niet van toepassing. Het gemeentelijk inkoopbeleid is niet
van toepassing.1
 De exploitant dient zich te houden aan geldende wet- en regelgeving.
 Aan de inschrijving kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De aanvraag
c.q. uitvraag is geen opdracht, impliceert het niet en kan ook niet als zodanig worden
uitgelegd.
 Er wordt geen (teken & reken)vergoeding verstrekt aan de deelnemers aan dit project.

1

De Aw 2012 en het gemeentelijk inkoopbeleid kunnen wel van toepassing zijn op volgende

overeenkomsten.
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