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Vragen:
1. Hoe kan het dat in een jaar met extreme droogte en personele problemen 

wel 5 ton extra door een aannemer wordt uitgevoerd, maar niet het 
algemene budget wordt overschreden. Waar was die 5 ton aan overwerk 
dan voor gebudgetteerd?
Er is geen sprake van € 500.000 overwerk, maar van een overschrijding van 
de aanbestedingsnorm ter grote van € 500.000. Voor € 95.000 hiervan was 
reeds dekking vanuit de voorziening IBOR en voor € 160.000 was er een 
meevaller op de algemene dekkingsmiddelen, die vanuit de 
decemberwijziging 2018 is ingezet. De overige € 245.000 is bekostigd uit 
onderuitputting van andere posten. 

2. Kan het college in grote lijnen inzichtelijk maken welke kosten zijn gemaakt 
op welk moment en of dat te maken had met regulier werk, de droogte, of 
de personele problemen en hoe dat in het budget terugkomt?
€ 95.000 is regulier werk. Ongeveer € 405.000 is besteed aan extra 
werkzaamheden door droogte. De personele wisselingen hebben geen 
relatie met de kosten, maar hebben ervoor gezorgd dat de overschrijding van 
de aanbestedingsnorm niet tijdig is gesignaleerd.



3. Waarom is er niet eerder met de raad gecommuniceerd over de ongeplande 
en on-aanbestede hoge uitgaven?
De ongeplande hoge uitgaven worden gemeld in de jaarrekening van 2018. 
De overschrijding van de aanbestedingsnorm is direct door het college 
gemeld met de raadsbrief Z/18/072335/138313 van 12 december 2018.

4. Heeft het college nooit aanleiding gezien om de raad in gesprek te 
gaan hoe om te gaan met de situatie van extreme droogte, de personele 
problemen en hoe dat zijn weerslag zou (kunnen) hebben op de uitgaven 
aan groenonderhoud?
Direct nadat het college op de hoogte is gesteld heeft zij de raad in kennis 
gesteld middels de eerder genoemde raadsbrief. De droogte was toen reeds 
voorbij. 


