
 

 

2011i02115 Alleenrecht DZB bijlage 1 122011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie alleenrechtverordening De Zijl Bedrijven (DZB) voor het 
opruimen van zwerfvuil, het groenonderhoud, catering en 

postverzorging 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gemeente Leiderdorp 

Afdeling Concernzaken 

Cluster Juridische Zaken 

P. Langerak 

 
 
 

Versie 1.0 definitief, 15 november 2011 
 



 

 2 

 
 
 

INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
 

Inleiding ......................................................................................................................... 3 
 
 

1. Bestede middelen 2007 - 2011 .................................................................................. 4 
 
 

2. Evaluatie onderdelen alleenrecht ............................................................................... 5 
 
 

3. Andere mogelijke diensten DZB................................................................................. 8 
 
 

4. Conclusies ................................................................................................................. 9 



 

 3 

Inleiding 

 

Voor u ligt de evaluatie van de alleenrechtverordening De Zijl Bedrijven (DZB) voor het 

opruimen van zwerfvuil, het groenonderhoud, catering en postverzorging.  

 

Deze verordening is door de Raad vastgesteld op 16 maart 2009. De verordening is in 2009 

voorgesteld vanwege het spanningsveld tussen de (Europese) aanbestedingswet- en 

regelgeving en de wens om opdrachten rechtstreeks te kunnen gunnen aan een sociale 

werkplaats. Dat spanningsveld kan worden weggenomen met het verlenen van een 

zogenaamd “alleenrecht” op grond van art. 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten (Bao) en art. 22 van het Besluit aanbestedingsregels voor speciale 

sectoren (Bass). Daarnaast betrof het ook een advies van de management letter van Ernst & 

Young, de accountant. 

 

Eerder op 16 juli 2007 had de Raad al een meerjarig commitment uitgesproken voor de 

DZB. In de raadsplanning is opgenomen in 2011 te evalueren op de onderdelen van het 

alleenrecht. Inmiddels is totaal vijf jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van de DZB.  

 

De hoofdstukindeling van de evaluatie is als volgt ingedeeld. Allereerst bevat hoofdstuk 1 de 

bestede middelen van 2007 tot en met oktober 2011 van de onderdelen van het alleenrecht. 

Vervolgens is in hoofdstuk 2 de evaluatie per onderdeel van het alleenrecht opgenomen. 

Daarnaast worden hoofdstuk 3 andere mogelijke diensten van DZB uiteengezet buiten de 

onderdelen van de verordening van het alleenrecht. Tot slot zijn in hoofdstuk 4 de conclusies 

van de evaluatie opgenomen.
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1. Bestede middelen 2007 - 2011 

 
Voor de evaluatie van het alleenrecht is per onderdeel opgezocht hoeveel middelen zijn 

besteed in de periode van 2007 tot en met oktober 2011.  

 

Uitgegaan is van het jaar 2007, omdat in dat jaar de Raad het bestuurlijk commitment naar 

de DZB heeft uitgesproken. Dat staat los van de formalisering van het commitment met de 

verordening van het alleenrecht in 2009. Het jaar 2011 is op de laatste twee maanden na 

helemaal meegenomen in de tabel. 

 

Tabel 1. Middelen per onderdeel 

Onderdeel alleenrecht 2007 2008 2009 2010 (tot nov.) 
2011 

Zwerfvuil en 
groenonderhoud 

€ 118.907,09 € 217.199,10 € 240.328,44 € 283.913,53 € 155.366,65 

Catering bij in-
housebijeenkomsten 

€ 6.667,66 € 17.625,81 € 18.621,54 € 23.283,83 € 14.004,66 

Postverzorging - € 21.866,12 € 24.882,21 € 25.412,30 € 18.671,20 

Totaal € 125.574,75 € 256.691,03 € 283.832,19 € 332.609,66 € 188.042,51 

De tabel geeft weer hoeveel middelen van Leiderdorp jaarlijks zijn ingezet voor de 

onderdelen van het alleenrecht.  

Vanaf het bestuurlijk commitment in 2007 zijn de uitbestede werkzaamheden aan DZB 

jaarlijks toegenomen. In 2008 zijn de ingezette middelen voor het onderdeel zwerfvuil en 

groenonderhoud verdubbeld. Voor het onderdeel van catering bij inhouse-bijeenkomst zijn 

de ingezette middelen ook behoorlijk toegenomen. In 2009 en daarna 2010 is verder jaarlijks 

een redelijke tot kleine stijging van de ingezette middelen per onderdeel waar te nemen. 

Aangezien 2011 op de laatste twee maanden na niet helemaal is meegenomen, liggen de 

bestede middelen een stuk lager dan alle andere jaren. Voor 2011 als geheel is de 

verwachting dat per onderdeel minder middelen worden besteed ten opzichte van 2010. Dat 

kan te maken hebben met bezuinigingen. 

Ten opzichte van 2008 toen het alleenrecht nog niet was vastgesteld, zijn de ingezette 

middelen per 2010 totaal gestegen met ongeveer € 75.000. 
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2. Evaluatie onderdelen alleenrecht 

 
Voor de evaluatie van het alleenrecht is nagegaan bij de afdelingen Gemeentewerken en 

Concernzaken hoe de afgelopen periode de samenwerking met de DZB is verlopen. Deze 

afdelingen zijn de gemeentelijke opdrachtgevers binnen Leiderdorp, die de diensten 

uitbesteden aan de DZB.  

 

In deze gesprekken is geëvalueerd op drie hoofdpunten, namelijk: 

1. de geboden prijs-kwaliteitverhouding; 

2. de tevredenheid over de mate van dienstverlening; 

3. de gewenste continuering van de uitvoering van de verschillende diensten door de 

DZB. 

 
2.1 Opruimen van zwerfvuil en groenonderhoud  
 

In de verordening is opgenomen in artikel 2, tweede lid dat het alleenrecht slechts wordt 

verleend voor de volgende onderdelen van het totale gemeentelijke pakket voor 

groenonderhoud en het opruimen van zwerfvuil, namelijk: 

1. het onderhouden van het gemeentelijke openbare groen in het gehele werkgebied 

van Leiderdorp; 

2. het bijhouden van de ruiterpaden in De Bloemerd; 

3. het ledigen van alle afvalbakken, hondenpoepbakken en het reinigen van de 

hondentoiletten in De Bloemerd. 

 

Jaarlijks voert de DZB deze werkzaamheden uit voor de afdeling Gemeentewerken. Vanuit 

deze afdeling wordt op basis van een meerjarig bestek de werkzaamheden bij de DZB 

uitbesteed. Op de onderdelen van het opruimen van zwerfvuil en het groenonderhoud wordt 

een goede prijs-kwaliteitverhouding geboden. Inhuren buiten de DZB is altijd duurder, omdat 

meer mensen van DZB voor het budget kunnen worden ingezet. In Leiderdorp loopt 

permanent een ploeg van 10 à 15 medewerkers. De afdeling Gemeentewerken is tevreden 

met de ploeg en de werkzaamheden, die zij jaarlijks verrichten. De kwaliteit van het 

onderhoud van openbaar groen in Leiderdorp is met de inzet van DZB structureel verbeterd.  
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2.2 Catering bij inhouse-bijeenkomsten 
 

Onder catering bij inhouse-bijeenkomst wordt begrepen het bestellen van broodjes voor 

ontbijt of lunch en het verzorgen van de catering van recepties op het gemeentehuis en de –

werf.  

 

De gemeentewerf beschikt over een eigen kantine, waar ook broodjes voor ontbijt of lunch 

kunnen worden besteld. Dat is het coördinatiepunt voor de broodjesbestellingen in het 

algemeen. Voor bestellingen aan de DZB voor ontbijt of lunch wordt gebruik gemaakt van 

een bestelformulier en later een evaluatieformulier. Het bestel- en evaluatieformulier wordt 

jaarlijks aangepast naar behoefte in overleg met de DZB. Op die wijze kan specifieker 

worden aangegeven wat de behoefte is van de gemeente bij de bestellingen. Op het 

evaluatieformulier wordt per bestelling specifiek de tevredenheid ingevuld of de bestelling 

goed of niet goed was. Dat heeft wel eens geresulteerd in niet betaling van de rekening.  

 
Naast de broodjesbestellingen wordt DZB ook ingezet voor de catering van recepties op het 

gemeentehuis en de –werf. De afgelopen jaren heeft de DZB heel wat catering bij 

bijeenkomsten verzorgd op het gemeentehuis en de gemeentewerf. Bij de recepties zijn 

structurele punten van aandacht de aansturing en aankleding. De uitvoering verschilt daarin 

op die aspecten. Deze punten van aandacht zijn bekend bij de DZB. 

 

Voor de onderdeel catering bij inhouse-bijeenkomsten in het geheel wordt een redelijke prijs-

kwaliteitverhouding geboden. De reden daartoe is dat de uitvoering kan verschillen.  

 
 
2.3 Postverzorging 
 

Sinds 2008 verzorgt DZB ook de regionale post van de gemeentelijke organisatie. Dit is het 

onderdeel Business Post van DZB. In het begin zijn wat klachten ontvangen over de 

postverzorging. Na die klachten heeft DZB de werkwijze van postverzorging aangepast. 

Sindsdien is de postverzorging verbeterd en zijn geen klachten meer binnengekomen. De 

afdeling Concernzaken is tevreden over de postverzorging. De geboden prijs-

kwaliteitverhouding door DZB bij de postverzorging is goed.  
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2.4 Gewenste continuering  

 

De geboden prijs-kwaliteitverhouding van de dienstverlening door de DZB op de onderdelen 

zwerfvuil, groenonderhoud, catering bij inhouse-bijeenkomsten en postverzorging voor 

Leiderdorp is redelijk tot goed.   

De afdelingen Gemeentewerken en Concernzaken hebben op basis van deze verhouding 

aangegeven de uitvoering van de verschillende diensten door DZB te willen continueren met 

een alleenrecht.  

 

Daarom wordt voorgesteld het alleenrecht op deze onderdelen te continueren met de 

vaststelling van een nieuwe verordening.   
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3. Andere mogelijke diensten DZB  

 

Naast de gesprekken met de afdelingen Gemeentewerken en Concernzaken, is ook een 

gesprek met de directeur de heer Bas van Drooge van DZB gevoerd over de relatie met de 

gemeente Leiderdorp. DZB heeft daarin aangegeven dat naast de in de verordening 

opgenomen onderdelen, de DZB de gemeente Leiderdorp ook op andere gebieden kan 

ondersteunen.  

 

Op het gebied van onderhoud is DZB eveneens gespecialiseerd in graffitiverwijdering, 

schoonmaak, beheer fietsenstalling, bedrijfsbeveiliging en voor grotere klussen schilderwerk. 

Daarnaast kan de DZB ondersteuning bieden voor bodediensten, het scannen van 

documenten en detacheringen.  

 

Afgesproken met de DZB is dat een presentatie wordt gehouden in het MT van Leiderdorp, 

waarin ook deze andere mogelijkheden aan bod komen. Zo kan op andere gebieden of 

incidentele klussen de DZB worden ingezet. Elk afdelingshoofd en de gemeentesecretaris 

hebben een mandaat tot € 50.000 euro bij opdrachten betreffende enkelvoudig onderhands. 

Daarmee kunnen specifieke werkzaamheden worden uitbesteed. Indien blijkt dat structureel 

de behoefte bestaat specifieke werkzaamheden uit te besteden aan de DZB vanwege de 

goede prijs-kwaliteitverhouding, dan kunnen die werkzaamheden als onderdeel of 

onderdelen aan de verordening worden toegevoegd. 

 

Voor het nieuwe gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan bestaat de behoefte 

beveiliging op te nemen in de verordening en een wijziging van het begrip catering bij 

inhouse-bijeenkomsten naar contractcatering. Onder contractcatering kan worden verstaan 

de benodigde voorzieningen voor de nieuwe kantine in het nieuwe gemeentehuis. 

Onderdeel van contractcatering kan ook partycatering inhouden. Het begrip contractcatering 

is breder dan nu is opgenomen in de verordening. 
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4. Conclusies 

 

1. De bestede middelen voor de dienstverlening door de DZB op de onderdelen van het 

alleenrecht jaarlijks in het algemeen zijn toegenomen behalve voor 2011. 

 

2. De geboden prijs-kwaliteitverhouding van de dienstverlening door de DZB op de 

onderdelen zwerfvuil, groenonderhoud, catering bij inhouse-bijeenkomsten en 

postverzorging voor Leiderdorp is redelijk tot goed. 

 

3. Op basis van de evaluatie en het gesprek met de DZB het alleenrecht voor de DZB 

op de specifieke onderdelen te continueren door een vaststelling van een nieuwe 

verordening.   

 

4. Voor te stellen vanwege de behoefte voor het nieuwe gemeentehuis het onderdeel 

beveiliging op te nemen en catering van inhouse-bijeenkomsten te wijzigen naar 

contractcatering in de nieuwe verordening. 

 

5. Het MT zich met een presentatie te laten informeren over andere mogelijke diensten 

van de DZB. Op basis daarvan specifieke opdrachten op andere onderdelen binnen 

het mandaat uit te besteden aan DZB. 

 

 


