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Naar aanleiding van w brief van 17 december 2018 heeft LPL de volgende vragen:

Citaat uit de brief: Op dit onderdeel heeft in de jaren 2017 en 2018 een overschrijding plaatsgevonden van  
afgerond € 500.000,-

Vraag 1: wat is het exacte bedrag van de overschrijding?
Er heeft geen overschrijding van € 500.000 van het budget plaatsgevonden. Er is sprake van een 
overschrijding van de aanbestedingsnorm met € 500.000.

Vraag 2: wat was de overschrijding in 2017 en wat in 2018?
Het contract loopt van 1 juni 2017 tot 30 mei 2019. In 2017 was er geen overschrijding van de 
aanbestedingsnorm. In 2018 is de norm overschreden met € 500.000. De dienst is meervoudig 
onderhands op de markt gezet; in de loop van 2018 is een dusdanig overschrijding ontstaan 
waardoor deze werkzaamheden Europees aanbesteedt hadden moeten worden.

Vraag 3: Waarom heeft onze eigen concern controller de overschrijdingen niet ontdekt?
In de loop van 2018 zijn de overschrijdingen gesignaleerd en gemeld.

Vraag 4: Hoe wordt de overschrijding gedekt?
Gedekt binnen programma 2.

Vraag 5: Als dit wordt gedekt uit het begrote budget: Waarom is dat bedrag niet normaal besteed en
  uitgevoerd door de eigen dienst?
Er heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsgevonden voor de uitvoering van 
onderhoudswerkzaamheden in het gemeenteplantsoen op afroepbasis. Omdat de eigen dienst 
niet in staat bleek de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat aan de gestelde beeldkwaliteit (B) 
werd voldaan, is de aannemer gevraagd hierbij te ondersteunen. Dit na overleg met de 
programmamanager en de portefeuillehouder.

Vraag 6: wat is voor 2018 het totale budget groenonderhoud?



Het totale budget groenonderhoud bedroeg in 2018 € 1.254.695,45. Dit budget bestaat voornamelijk 
uit “uitbestede werkzaamheden” en “dagelijks onderhoud”. 

Citaat uit de brief: Voor 2019 is voor een nieuwe en passende opzet gekozen ..(etc.)

Vraag 7: Wat is die nieuwe opzet en waar baseert u uw stelling op dat hierdoor een sterk verbeterde 
                controle is geborgd? 

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

Vraag 8: U meldt een overschrijding van het groenbudget. Kan u de Raad garanderen dat er bij andere 
                budgetten geen overschrijdingen zijn?
                Zo ja, hoe weet u dat?
                Zo nee, waarom niet?

Er is sprake van overschrijding van de aanbestedingsnorm.


