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Aanvullend op de raadsvragen van het CDA over de brief van het college 
betreffende de overschrijding van het budget voor groenonderhoud vanwege extra 
inzet van een aannemer hebben wij de volgende vragen:

1. De overschrijding heeft deels betrekking op het jaar 2017. Hoe kan het dat 
bij het opmaken van de jaarrekening 2017 in 2018 dit niet bekend was?
In 2017 heeft geen overschrijding op de aanbestedingsnorm plaats 
gevonden.

2. Het betrokken bedrijf is voor veel meer uren ingezet dan waar in de 
aanbesteding vanuit was gegaan. Betekent dit ook dat de meerkosten tegen 
hoger uur- of dagtarief hebben plaatsgevonden dan de reguliere inzet?
Nee, er is geen sprake van een hoger tarief. 

3. Wat zijn de oorzaken bij de eigen gemeentelijke dienst dat er veel meer inzet 
nodig was van het externe bedrijf dan van te voren ingeschat?
Door extreme en langdurige droogte waren een extra inspanningen op het 
groenonderhoud nodig. Het resultaatteam groenonderhoud was daardoor 
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). 



4. Het bedrijf is niet alleen ingezet voor aanvullende werkzaamheden, maar 
ook voor de Oranjewijk. Is dat om te kunnen vergelijken tussen de inzet van 
een extern bedrijf en de inzet van de eigen dienst? Wat is de uitkomst van 
die vergelijking?
Het bedrijf is ingezet voor aanvullende werkzaamheden in heel Leiderdorp.
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 het PMT en de 
portefeuillehouder. Het maken van een vergelijking was niet aan de orde.


