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Aanleiding 
Op 12 december 2018 is aan de raad een brief (met kenmerk Z/18/072335/138313) toegezonden 

over de “voortgang groenonderhoud en overschrijding aanbestedingsnorm”. Naar aanleiding van 

deze brief zijn vragen gesteld door CDA, LPL en ChristenUnie/SGP. Deze vragen zijn van een antwoord 

voorzien; ter verduidelijking is, met de antwoorden op deze vragen, een memo (met kenmerk 

Z/18/072335/142101) meegestuurd. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2019 is over het 

onderwerp gesproken.

Naar aanleiding van deze bespreking heef wethouder Binnendijk een tweetal toezeggingen gedaan.

Toezegging 1: Wethouder zal aan raad rapporteren hoe naar aanleiding van dit incident lessen 
getrokken worden en verbeterprocessen gestart kunnen worden. De raad zal 
geïnformeerd worden over verbetering van het aanbestedingsproces.

Toezegging 2: Wethouder zal binnen een week komen met een voorstel over hoe de maatregelen 

en aanbevelingen uitgevoerd gaan worden. De maandelijkse update waar om 

gevraagd is vindt de wethouder te frequent. Hierover wil de wethouder binnen het 

college overleggen en komt hier op terug.

In dit memo geven wij aan welke stappen we ondernemen om aan deze toezeggingen te voldoen. Dit 

doen we aan de hand van de maatregelen en aanbevelingen die in dit memo zijn opgenomen. We 

rapporteren de raad hierover op verschillende momenten.

Aanbeveling/maatregel 1
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.



Een deel van het groenonderhoud wordt door de eigen dienst uitgevoerd. Het uitvoeren van 
groenrenovaties- en omvormingen (1) en het verwijderen van onkruid én zwerfafval in beplanting (2) 
zijn werkzaamheden die door externe partijen worden uitgevoerd.
1. Voor het contracteren van een externe partij voor de uitvoering van groenrenovaties, is een 

Europese aanbesteding gestart. De aankondiging van de opdracht wordt in februari 

bekendgemaakt. Het streven is om medio 2019 een contract af te sluiten, in een 

raamovereenkomst worden eenheidsprijzen vastgelegd. De uit te voeren werkzaamheden 

worden op basis van deelopdrachten, onder de vooraf overeengekomen voorwaarden, gegund. 

Servicepunt071 c.q. inkoop begeleidt dit aanbestedingstraject.

2. Het verwijderen van onkruid in én zwerfafval uit beplanting wordt uitgevoerd door DZB. In een 
beeldbestek is vastgelegd welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en aan welke 
beeldkwaliteit de situatie dient te voldoen

Aanbeveling/maatregel 2
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.

Om het groen in de gemeente Leiderdorp op kwaliteitsniveau B te onderhouden, zijn de gemiddeld 

benodigde middelen berekend. De kosten zijn berekend op basis van areaalgegevens (november 

2018), uurtarieven, werkpakketten en eenheidsprijzen. De werkpakketten en eenheidsprijzen zijn 

gebaseerd op landelijk erkende normen en marktprijzen en zijn aangepast op de specifieke 

omstandigheden in Leiderdorp, zoals grondsoort en vervuilingssnelheid. Deze benodigde middelen 

zijn gespiegeld met de beschikbare middelen en op basis daarvan is de begroting t/m 2029 opgesteld. 

Deze gegevens zijn opgenomen in een beheerplan, welke medio februari 2019 wordt opgeleverd. Op 

11 maart 2019 wordt de raad, tijdens een informatieavond, geïnformeerd. 

Aanbeveling/maatregel 3
De financiële aanspreekpunten in de totale organisatie krijgen extra instructies waarmee de kennis en  

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

Na de constatering van de financiële afwijkingen zijn de financiële aanspreekpunten direct opnieuw 

geïnstrueerd. De financieel adviseurs van Servicepunt71 ondersteunen de financieel 

aanspreekpunten waarbij iedere 3 weken financieel overleg plaatsvindt tussen het financieel 

aanspreekpunt en de financieel adviseur. In deze overleggen worden afwijkingen in de uitgaven ten 

opzichte van het budget besproken en zo nodig onderzocht. Daar waar er sprake is van nieuwe 

aanspreekpunten worden deze extra begeleid.

Aanbeveling/maatregel 4
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 werving van een voorman voor directe aansturing van het resultaatteam groen is in gang gezet, 

zodat de effectiviteit van het team op korte termijn vergroot wordt. Dit is een nieuwe functie. De 

beoogde indiensttreding is binnen 3 maanden.



Aanbeveling/maatregel 5
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.

De sturing wordt versterkt door dit in duo uit te voeren. Dit wordt gerealiseerd binnen 2 maanden, 

zodat de financiën beter bewaakt en geborgd kunnen worden.

Aanbeveling/maatregel 6
In samenspraak met de controller en de inkooporganisatie scherpen we de interne controle en sturing  

op het aanbestedingsproces aan.

Op het moment dat de inkoop via Servicepunt71 verloopt, zal de inkoopadviseur bij de start van een 

aanbesteding meer doorvragen met betrekking tot de raming, de scope en omvang van de opdracht. 

De bijbehorende overwegingen en argumentatie worden schrifelijk vastgelegd in het inkoopdossier. 

Hierdoor kan een betere keuze gemaakt worden voor de te volgen aanbestedingsprocedure.

Door de implementatie medio 2019 van het nieuwe geïntegreerde programma Purchase to Pay van 

Proquro is er sneller en duidelijker inzicht in de uitnutting van de contracten. Hierdoor kan de 

gemeente beter sturen op de uitgaven en kunnen de contractadviseurs van Servicepunt71 eerder 

adviseren. Met behulp van Purchase to Pay verloopt het proces van verplichtingen aanmaken tot en 

met de eindfactuur gestroomlijnder.

Aanbeveling/maatregel 7
In de verdeling van onze portefeuilles heeft het college besloten om de bestuurlijke sturing op deze 

processen specifiek te beleggen bij wethouder Binnendijk.

Dit is geregeld, aangezien begin januari wethouder Binnendijk als portefeuillehouder hiervoor is 

aangesteld.

Samenvattend
De raad wordt frequent geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van aanbevelingen en 

maatregelen. Daarvoor worden de bestaande rapportagemomenten, zoveel als mogelijk, gebruikt. In 

onderstaand overzicht zijn de rapportagemomenten opgenomen; ook is globaal aangegeven wanneer 

de aanbevelingen en maatregelen worden uitgevoerd. 
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Rapportagemomenten * ** ***



Aanbeveling/maatregel 1.1 Europese aanbesteding Overeenkomst met externe partij gesloten

Aanbeveling/maatregel 1.2 Overeenkomst met DZB gesloten

Aanbeveling/maatregel 2 Informatieavond raad (11/03/19)

Aanbeveling/maatregel 3 Doorlopend proces

Aanbeveling/maatregel 4 Indiensttreding voorman

Aanbeveling/maatregel 5 Start uitvoering in duo

Aanbeveling/maatregel 6 Implementatie Puchase to Pay

Aanbeveling/maatregel 7 Doorlopend proces

* Raadsvergadering, 1 april 2019.
** Eerste bestuursrapportage, 1 juli 2019.

*** Tweede bestuursrapportage, 18 november.


