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In de brief aan de raad over de “voortgang groenonderhoud en overschrijding aanbestedingsnorm” 
d.d. 12 december 2018 met kenmerk Z/18/072335/138313, is de raad geïnformeerd over een 
overschrijding van de aanbestedingsnorm met betrekking tot het groenonderhoud. Deze brief heeft 
tot aanvullende raadsvragen van de fracties van het CDA, LPL en ChristenUnie/SGP geleid. Deze 
vragen worden integraal beantwoord in dit memo zodat deze tevens kunnen dienen voor een 
bespreking in de raad. Eerst wordt stapsgewijs toegelicht wat er op welk moment gebeurd is. Daarna 
wordt aangegeven wat gedaan wordt om overschrijdingen in de toekomst te voorkomen.  
 
Stapsgewijze toelichting 
Eerst een korte toelichting op het onderscheid tussen een overschrijding van de aanbestedingsnorm 
en een overschrijding van het budget binnen de begroting. 

1. De aanbestedingsnorm of -drempel bepaald welke procedure voor de aanbesteding moet 

worden gevolgd. Zo ligt de drempel voor het Europees aanbesteden van diensten door 

decentrale overheden op dit moment op €221.000,-. Een overschrijding van de 

aanbestedingsnorm betekent dat de Aanbestedingswet wordt overtreden. Dit gaat dus over 

legitiem handelen. 

2. Een overschrijding van het budget betekent dat er meer is uitgegeven dan er beschikbaar 

was binnen de begroting.  

In dit geval is er sprake van een overschrijding van de aanbestedingsnorm; met ander woorden: 
er is niet voldaan aan de wet- en regelgeving. Van een overschrijding van het budget is geen 
sprake.   

 
Jaar 2017 
Voor de aanbesteding van het groenonderhoud is een inschatting gemaakt van de kosten; dit gaf 
aanleiding de werkzaamheden meervoudig onderhands aan te besteden. Voor de duur van 2 jaar is 
per 1 juni 2017 een contract afgesloten met aannemingsbedrijf Van der Meer BV. Het contract heeft 
een totale waarde van €209.684,85 en loopt af op 1 juni 2019. Op 1 januari  2018 was slechts een 
halfjaar van de looptijd van het contract verstreken en € 170.000 uitgegeven. Over 2017 was er dus 
geen sprake van overschrijding van de aanbestedingsnorm of overschrijding van het budget. Daarom 
zijn er door het financiële systeem geen signalen afgegeven dat in 2018 de aanbestedingsnorm zou 
worden overschreden. 
 
Jaar 2018 
Door extreme en langdurige droogte waren extra inspanningen op het groenonderhoud nodig. Het 
resultaatteam groenonderhoud was druk bezet met het bewateren van bomen en 
heesterbeplanting. Om ongelukken te voorkomen heeft het team ook betegelde fietspaden 



 

 

natgehouden. Ook heeft de Entente Florale veel tijd gevraagd van het team. Hierdoor was het 
noodzakelijk om Van der Meer te vragen extra ondersteuning te leveren. Met name om te kunnen 
voldoen aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit (niveau B). 
 
Onderhoud aan het groen start in het voorjaar en vindt plaats in een relatief kort tijdsbestek. Ook 
hebben er tijdens deze periode veel personele wisselingen plaatsgevonden. Door deze combinatie 
van factoren is laat onderkend dat deze extra inzet zou leiden tot een overschrijding van de 
aanbestedingsnorm. 
 
Bij het opstellen van de “halfjaarrapportage control” heeft de controller een overschrijding gemeld. 
Tijdens  de collegevergadering van 11 december 2018 is dit besproken. Direct na het signaleren van 
de overschrijding heeft aannemingsbedrijf Van der Meer opdracht gekregen om haar 
werkzaamheden binnen het contract per direct te stoppen. Ook is de raad geïnformeerd met een 
raadsbrief van 18 december 2018. 
 
Op 31 december 2018 was de overschrijding van de aanbestedingsnorm afgerond €500.000. Het 
contract liep toen anderhalf jaar. 
 
Jaar 2019 
Op 1 juni 2019 loopt het contract met aannemingsbedrijf Van der Meer af. Op dit moment is het 
contract dus nog steeds van kracht en is de gemeente Leiderdorp daaraan gebonden. Wij zijn gestart 
met een Europese aanbesteding voor groenonderhoud; deze aanbesteding is gerelateerd aan het 
groenbeheerplan dat momenteel in een afrondende fase is. Dit nieuwe contract start direct na 1 juni 
2019. Het groenbeheerplan geeft inzicht in optimale omvang van de formatie die nodig is om het 
plan uit te voeren. Hierdoor kan de inzet van externen worden beperkt tot werkzaamheden die we 
niet in eigen beheer kunnen uitvoeren. 
 
Wanneer het de veiligheid van de inwoners van Leiderdorp aangaat heeft de gemeente 
vanzelfsprekend een belangrijke zorgplicht. In dat geval zal aannemingsbedrijf Van der Meer ook in 
2019 -in de periode tot 1 juni- nog werkzaamheden uitvoeren. Dit betekent dat de overschrijding van 
de aanbestedingsnorm kan stijgen in 2019. Op basis van de huidige verwachting levert dit een 
verhoging op van maximaal €100.000,-. Dit past binnen de begroting van 2019. 
 
Het college en de organisatie zijn zich bewust dat een ernstige fout heeft plaatsgevonden die heeft 
geleid tot een overschrijding van de aanbestedingsnorm. Mede in het licht van de normen die de 
accountant hanteert kan dit leiden tot een aantekening bij de accountantsverklaring bij de 
jaarrekening 2018. De volgende maatregelen worden genomen om vergelijkbare situaties te 
voorkomen. 
 
Voorkomen van overschrijdingen van de aanbestedingsnorm 
Om overschrijdingen van de aanbestedingsnorm in de toekomst te voorkomen wordt in 2019  
ingezet op het voorkomen daarvan. 
Hierbij heeft het college breder gekeken dan alleen groen. Voor de gehele in de organisatie wordt 
gekeken hoe de procedures met betrekking tot aanbestedingen verlopen en/of aanscherpingen van 
de procedures nodig zijn. 
 
 De volgende acties worden ondernomen. 

- Het groenonderhoud wordt Europees aanbesteed; hierdoor vindt minder snel een 

overschrijding van de aanbestedingsnorm plaats. Aanbesteding van de werkzaamheden vindt 

niet, zoals voorheen, plaats op basis van uurtarief maar op basis van beeldkwaliteit B. 

Hierdoor is vooraf inzichtelijk welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wat dat kost. 



 

 

- In 2019 wordt het groenbeheerplan opgeleverd. Hiermee heeft de organisatie goed in beeld  

wat er nodig is om het groen te onderhouden en wat dat kost. Dit vergroot de kwaliteit van 

de financiële ramingen. 

- De financiële aanspreekpunten in de totale organisatie krijgen extra instructies waarmee de 

kennis en bewustwording wordt vergroot. Dit helpt bij het voorkomen van afwijkingen. 

- Het resultaatteam groen krijgt directe sturing zodat de effectiviteit wordt vergroot en 

afwijkingen in de uitvoering sneller worden gesignaleerd. Op deze wijze kunnen we de 

beschikbare capaciteit optimaliseren. 

- De financiële sturing op afwijkingen van uitgaven in het groen wordt heringericht, zodat 

overschrijdingen in de toekomst worden voorkomen. Het signaleren van afwijkingen op 

aanbestedingen maakt hiervan onderdeel uit. 

- In samenspraak met de controller en de inkooporganisatie scherpen we de interne controle 

en sturing op het aanbestedingsproces aan. 

- In de verdeling van onze portefeuilles heeft het college besloten om de bestuurlijke sturing 

op deze processen specifiek te beleggen bij wethouder Binnendijk. 

 

 
 
 
 


