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VERZONDEN - I, MRÏ ?O2I]

Overschrijding aanbestedingsnorm, genomen maatregelen

Geachte leden van de raad,

Op L2 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 CDAu

LPL en ChristenUnie/ScP. Deze vragen zijn door ons van een antwoord voorzien; ter
verduidelijking is, met de antwoorden op deze vragen, een memo (met kenmerk

Z/f8/O72335/I42IOL\ meegestuurd. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari

2019 is over het onderwerp gesproken; naar aanleiding hiervan is een plan

opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen die een dergelijke overschrijding in

de toekomst dienen te voorkomen.

ln voorliggende brief wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de

betreffende maatregelen.

Maatregell
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.

ln 2079 heeft voor het uitvoeren von groenherstelen -omvormingen (7), het

onderhouden von bomen (2), het leveren van bomen (3) en het leveren van struiken

en voste planten (4) een Europese oanbesteding plaotsgevonden. ln de ofgesloten
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raamovereenkomsten zijn eenheidsprijzen opgenomen; de uit te voeren

werkzoomheden worden op bosis van deelopdrochten, onder de vooraf
overeengekomen voorwoorden, gegund. Overschrijdingen von het budget worden

hierdoor voorkomen. Het verwijderen von onkruid in én zwerfofval uit beplanting (5)

wordt uitgevoerd door DZB. Vostgelegd is welke werkzaamheden uitgevoerd dienen

te worden, oon welke beeldkwoliteit dient te worden voldoan en wat de kosten

doorvan zijn. Zo worden ook hier overschrijdingen von het budget voorkomen.

Maatregel2

ln 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.

Het g roe n be hee rpla n i s vo stgesteld.

Maatregel3

De financiële aanspreekpunten in de totale organisatie krijgen extra instructies

waarmee de kennis en bewustwording wordt vergroot. Dit helpt bij het voorkomen

van afwijkingen.

Over de financiën vindt structureel overleg plaots met diverse betrokkenen,

wooronder het financieel aonspreekpunt, de finoncieel odviseur, de

inkooporganisotie en de controctbeheerder. Hierdoor worden afwijkingen veelol

voorkomen of vroegtijdig gesignoleerd.

Maatregel4

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 indiensttreding von een voormon heeft plaatsgevonden; hij geeft direct sturing

aan de buitendienst, zowelop locatie als, dagelijks, op het gemeentehuis. Eventuele

ofwijkingen worden nu in het beginstodium gesignaleerd. Er wordt nu efficiënter
gewerkt.

Maatregel5

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.

Structureel overleg over de finonciën vindt plaots; hierdoor worden overschrijdingen

van de oonbestedingsnorm veelol voorkomen of vroegtijdig gesignoleerd.

MaatregelS

ln samenspraak met de controller en de inkooporganisatie scherpen we de interne

controle en sturing op het aanbestedingsproces aan.
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Om de bewustwording voor het op een juiste wijze aonbesteden te vergroten zijn

diverse verbetersessies georganiseerd door de concerncontroller, in samenwerking

met inkoopodviseurs en de verschillende resultaotteoms. Inkoopodviseurs van SP77

hebben noar oanleiding hiervan ook een verbeterslag doorgevoerd. Uit de reocties

en vrogen die de inkoopodviseurs en de concerncontroller hebben ontvongen vonuit

de orgonisotie blijkt dot de bewustwording hierdoor is vergroot. Nu wordt zelfs op

eigen initiotief von budgethouders/projectleiders bij enkelvoudige onderhondse (EO)

oanbestedingen de inkoopadviseur ingeschakeld. lnkoopqdviseurs hebben doarom

voor de orgonisotie een checklist gemoakt voor EO oonbestedingen.

Daornaast zijn dit jaar voor het eerst op verzoek von de concerncontroller

lijncontroles uitgevoerd op een onderhandse enkelvoudige, een onderhondse

meervoudige en een Europese oanbesteding. De concerncontroller heeft een

screening gedoan in somenwerking met projectleiders/budgethouders op de EO-

oonbestedingen. Uit de interne controles (tussenstand) die zijn uitgevoerd blijkt
tevens dat er geen sproke is von nieuwe rechtmotigheidsfouten ten aonzien van

E u ropese oa n bested i n g srege ls.

MaatregelT

ln de verdeling van onze portefeuilles heeft het college besloten om de bestuurlijke

sturing op deze processen specifiek te beleggen bij wethouder Binnendijk.

Sinds begin januari 2020 vormen WD, CDA, ChristenUnie-SGP en D66 een coolitie,

hierdoor heeft er een verschuiving in de portefeuilles plaatsgevonden. Wethouder

Van Woudenberg is nu, onder andere, verontwoordelijk voor het integraol beheer

van de openbare ruimte. Wethouder Binnendijk is vanuit bedrijfsvoering (ook)

portefeuillehouder.

Samenvattend

Begin 2019 is een plan opgesteld waarin een zevental maatregelen zijn opgenomen;

doel hiervan is het voorkomen van een overschrijding van de aanbestedingsnorm.

Alle maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Er heeft geen overschrijding van de

aanbestedingsnorm meer plaatsgevonden.

Wij gaan er vanuit u via deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

chtend,
meester wethouders,

un L.M. Driess e

fls burgemeester
nsen
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