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Naar aanleiding van de brief van het college aan de raad van 12 februari over de inhuur van DZB voor 
groenonderhoud hebben wij de volgende vragen:

- Een onderbouwing/ argumentatie ter verantwoording van de meerkosten ontbreekt in de brief. Kan het college 
toelichten waarom het benodigde bedrag 92.500 euro hoger uitvalt dan het eerder geraamde bedrag?

- Heeft de gunning aan DZB al plaatsgevonden, en zo ja waarom is het voornemen daartoe niet vooraf aan de 
gemeenteraad voorgelegd?

Antwoord vraag 1
Bij de raming van de kosten voor de werkzaamheden is uitgegaan van een inschrijving door meerdere 
marktpartijen. In een later stadium is besloten om voor deze werkzaamheden een beroep te doen op de 
alleenrechtverordening welke de gemeente met DZB onderhoudt. Er is een contractdocument opgesteld met 
een omschrijving van de werkzaamheden, waarvoor DZB een aanbieding heeft  gemaakt. Deze aanbieding viel 
hoger uit dan het geraamde bedrag voor deze werkzaamheden. Na een onderhandelingsfase tussen de 
gemeente en DZB is een bedrag overeengekomen waarvoor DZB de werkzaamheden gedurende 2 jaar dient uit 
te voeren.

Door (via de alleenrechtverordening) DZB als enige partij de kans te geven een inschrijving te doen, heeft er 
geen marktwerking tussen meerdere partijen plaatsgevonden, en is de prijs hoger uitgevallen dan initieel 
begroot is. 

Antwoord vraag 2
Als college zijn wij belast met de uitvoering van de vastgestelde begroting 2019. De uitvoering vindt plaats in 
overeenstemming met de inhoudelijke kaders en binnen het budget dat de raad voor begrotingsprogramma 2 
‘aantrekkelijk Leiderdorp’ beschikbaar heeft gesteld. Op 12-02 is besloten DZB in te huren, en de gunning heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Het voornemen daartoe is vooraf niet aan de gemeenteraad voorgelegd, omdat wij 
van mening zijn dat we als gemeentelijke opdrachtgever een verplichting hebben om in geval van dergelijke 
werkzaamheden een overeenkomst te bereiken met een bedrijf als DZB. Hiermee wordt gekozen om een traject 
voor de laagste prijs (een meervoudige aanbesteding) ondergeschikt te maken aan de maatschappelijke rol die 
de gemeente in dezen vervult.


