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Voor de periode 1 juni 2017 tot en met 1 juni 2019 heeft de Gemeente Leiderdorp de 
uitvoering van het regulier groenonderhoud deels uitbesteed aan Van der Meer BV voor 
een bedrag van € 209.684,85. Uit de op 4 januari jl. met de Raad gedeelde brief inzake 
Voortgang groenonderhoud en overschrijding aanbestedingsnorm (kenmerk 
Z/18/072335/138313 van 12 december 2018) blijkt dat de aanbestedingsnorm door Van der 
Meer BV in de jaren 2017 en 2018 is overschreden met € 500.000.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

1. In de brief staat dat het bedrag van € 500.000 afroepwerkzaamheden ter ondersteuning 
van de eigen dienst betreft over de jaren 2017 en 2018.
a. Zijn dit alle meerkosten tot en met december 2018?

De brief heeft betrekking op de overschrijding van de aanbestedingsnorm van € 500.000. 
In deze overschrijding zijn alle kosten meegenomen tot en met 2018.

b. Kan het College toelichten om welke werkzaamheden het gaat?
Inhuur van personeel van de aannemer voor de uitvoering van werkzaamheden 
(plantsoenonderhoud) om te voldoen aan de gestelde beeldkwaliteit (B). 

c. Hoe vond de besluitvorming tot en monitoring op afroepwerkzaamheden plaats?
Er heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsgevonden voor de uitvoering 
van onderhoudswerkzaamheden in het gemeenteplantsoen. Omdat de eigen dienst niet 
in staat bleek de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat aan de gestelde beeldkwaliteit 
werd voldoen, is de aannemer gevraagd hierbij te ondersteunen. Dit na overleg met de 
programmamanager en de portefeuillehouder.

d. Is er een systeem waarmee inzichtelijk is welke aanvullende werkzaamheden worden 
gevraagd van leveranciers?

Ja, dit is omschreven in het bestek.
e. In hoeverre treft volgens het College de leverancier blaam in transparantie over extra 
kosten, het toegepaste tarief en de lange periode waarover nu deze kosten in één keer worden 
berekend?

Nee, de aannemer treft geen blaam.



2. Voor 2019 kiest het College voor een nieuwe opzet waarbij ondersteunende 
afroepwerkzaamheden niet meer aan de orde zijn.
a. Op welke basis worden afroepwerkzaamheden in 2019 voorkomen?

Werkzaamheden worden in het vervolg opgenomen in een beeldbestek. Het voordeel 
hiervan is dat kosten vooraf inzichtelijk zijn.

b. Welke gevolgen heeft de nieuwe opzet voor 2019 voor de kwaliteit van het 
groenonderhoud?

Sturing vindt plaats op beeldkwaliteit (B).


