
 

 

 

 

 

 

Fractie: PU 

Naam: T. van Steen 

Onderwerp: Groenonderhoud 

Datum indiening vragen: 24 augustus 2015 

 

 

 

We hebben kunnen lezen dat Concern voor Werk alle groenonderhoud gaat doen voor 

gemeente Noordoostpolder. Naar aanleiding daarvan de volgende vragen: 

 

 

Vragen: 

- Hoe is het aanbestedingstraject verlopen?  

Antwoord: 

Het aanbestedingstraject is conform het door de raad vastgestelde inkoop- en 

aanbestedingsbeleid verlopen. Door de raad is voor Concern voor Werk, op 

grond van de sociaal maatschappelijke doelstellingen en Europese wet- en 

regelgeving, een uitzondering vastgesteld om opdrachten 1 op 1 op te kunnen 

dragen. 

 

- Is er geïnformeerd/geen interesse bij lokale ondernemers? 

Antwoord: 

Zie beantwoording vraag 1. 

 

- Waarom wordt maar met één partij zaken gedaan? Wordt het daardoor goedkoper? 

Antwoord: 

Zie beantwoording vraag 1. 

 

- Kan de wethouder iets zeggen over de verhoogde normkosten en structurele extra 

middelen genoemd in de perspectiefnota m.b.t de afspraken met Concern voor Werk?  

Antwoord: 

In de perspectiefnota zijn met ingang van 2016 extra kosten opgevoerd als 

gevolg van het door de centrale overheid opgelegde verbod om geen 

gewasbeschermingsmiddelen meer te mogen gebruiken in de openbare ruimte. 

Deze werkzaamheden worden door Concern voor Werk of haar onderaannemers 

uitgevoerd. 

 

- Wordt met de gemaakte afspraak een bezuiniging gerealiseerd? 

Antwoord: 

De inzet van Concern voor Werk beoogt een duurzame inzetbaarheid van de 

sociaal zwakkeren in onze gemeente en is meer dan het inbesteden van 

werkzaamheden. Dit heeft ook te maken met de veranderde wet- en 

regelgeving in het sociale domein. In die zin is dat een bezuiniging. 

 

- Heeft Concern voor Werk de capaciteiten en deskundigheid in huis om al deze diensten 

uit te voeren? Kan Concern voor Werk specialistische klussen aan? 

Antwoord: 

Voor het werk m.b.t. het netheidsonderhoud van het openbaar groen kan CvW 

de werkzaamheden aan. Voor het specialistisch onderhoud (chemische 

onkruidbestrijding bestratingen via de DOB-methode en bv. het snoeien van 

bomen) wordt als onderaannemer een lokale aannemer uitgenodigd. 



 

- Hoe worden klussen door externen betaald, komt dit uit het budget voor Concern voor 

Werk? 

Antwoord: 

Werk dat niet door Concern voor Werk zelf wordt gedaan, wordt door CvW 

meestal uitbesteed aan lokale aannemers. De onderaannemers werken in 

opdracht van CvW. 

 

- Is de afspraak om de werkzaamheden beeldbepalend uit te laten voeren wederom een 

bezuiniging? Gaat dit niet ten koste van het niveau dat naar onze mening nu al te 

wensen overlaat? 

Antwoord: 

De keuze om het onderhoud via een beeldbestek te laten uitvoeren is in het 

verleden een politieke eis geweest met als oogmerk bezuinigingen op het 

onderhoud. 

 

- Hoe worden de diensten van Concern voor Werk budgetair geëvalueerd en 

gecontroleerd i.c.m. de zelfwerkzaamheid van onze inwoners? 

Antwoord: 

De controle van het werk van CvW en de zelfwerkzaamheid van bewoners staan 

los van elkaar. Beide worden afzonderlijk beoordeeld. 

CvW wordt conform de bestekseisen uit het UAV-gc prestatie contract ten 

aanzien van de afgesproken onderhoudsniveau’s gecontroleerd en beoordeeld. 

De controle vindt maandelijks plaats op basis van een protocol. 

Idien CvW niet aan het beeld voldoet krijgt, het bedrijf 5 werkdagen de tijd om 

de onvolkomenheden te herstellen. Daarna kunnen er boetes worden opgelegd 

conform de in het bestek vastgestelde bedragen. Ook kan worden gekort op de 

betaling conform de besteksvoorwaarden. 

Voor bewonersactiviteiten wordt geschouwd of het onderhoud binnen de 

voorwaarden wordt uitgevoerd. 

 

- Voor welke termijn is het groenonderhoud door Concern voor Werk vastgelegd en zijn 

hier evaluatiemomenten in beschreven? 

Antwoord: 

Zie de beantwoording onder vraag 1. Het raadsbeleid is dat dergelijke 

werkzaamheden rechtstreeks bij Concern voor Werk worden aanbesteed. 

Hieraan is, door de sociaal maatschappelijke opgave, geen eindtermijn aan 

gesteld. 

 

Vraag: 

We hebben afgelopen periode kunnen constateren dat het algeheel onderhoud te wensen 

overlaat. Het heeft tijden geduurd dat de schade veroorzaakt door de storm is 

opgeruimd. Tevens liet onderhoud in de Wellerwaard te wensen over waarbij zelfs een 

externe partij werkzaamheden heeft verricht.  

- Graag hoor ik van de bevindingen van de wethouder mbt deze voorvallen. 

Antwoord: 

Het college deelt uw constatering niet. Het onderhoud voldoet aan het door de 

raad vastgestelde onderhoudsniveau. Incidenten, zoals een zomerstorm, zijn 

niet bepalend voor het algehele onderhoudsniveau in het groen. 

De schade door de zomerstorm in Noordoostpolder was zeer omvangrijk en 

heeft veel tijd en geld gekost om op te ruimen. Door de vakantieperiode was het 

extra moeilijk aannemers te krijgen voor de opruimwerkzaamheden. Ook deden 

meerdere gemeenten een beroep op dezelfde aannnemers. 

 

Het groenonderhoud in de Wellerwaard voldoet aan het door de raad 

vastgestelde onderhoudsniveau. 

 



 

 

 

Datum beantwoording vragen: 31 augustus 2015 

Contactpersoon: G.E. Schaapman 

E-mail adres:  g.schaapman@noordoostpolder.nl  

Tel: 0527-633460 
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