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Stand van zaken uitvoering RREW 202I-2022

Geachte leden van de raad,

ln de raadsvergaderíng van 7 juni 2021 heeft u de "verordening Regeling Reductie
Energiegebruik woningen (RREW) Leiderdorp 2o2L-2o22" vastgesteld. Voor onder
andere de uitvoering van deze regeling was de beoogde samenwerkingspartner het
Duurzaam Bouwloket (DBL), het energieloket van gemeente Leiderdorp. Met deze
brief stellen we u graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen omtrent de
gunning van deze opdracht.

ln eerste instantíe werd gekeken naar het DBL, vanuit hun bestaande functie als
gemeentelijk energieloket. De spTL-adviseurs van lnkoop en luridische Zaken
hebben geadviseerd om vanwege technische redenen een
onderhandelingsprocedure zonder (voorafgaande) aankondiging toe te passen,
waarmee uw college op 20 april 2021" heeft ingestemd. Er is hierbij vrijwillige
transparantie betracht door deze voorgenomen gunning vooraf te publiceren, met
daarbij een bezwaartermíjn om andere partrjen in de gelegenheid te stellen zich
kenbaar te maken. Twee partijen hebben dit daadwerkelijk gedaan, waarvan een
buiten de gestelde reactietermijn.

Aangezien meerdere partijen zich hebben gemeld, Ís ons door sp71 en onze
advocaat geadviseerd om af te zien van de onderhandelingsprocedure en over te
gaan tot een meervoudige onderhandse aanbesteding. Wij wíllen deze procedure zo
snel mogelijk opstarten en verwachten omstreeks eind augustus een partij
geselecteerd te hebben. wij hopen vrij kort daarna actief van start te gaan met de
campagne, waaronder de beoogde eerste huurdersactivíteit in oktober 202j. in
samenwerking met woningcorporatie Rijnhart Wonen.{ltrÍ\,,iËri i.t til ti Jl:t
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