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Onderwerp

Personele capaciteit cultuur

Voorstel

1. Af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid;
2. Opdracht te geven aan:
. Noëlle Kemmerling-Kemme+co art consultancy met betrekking tot de

vaststelling/uitwerking van de Museumnota en de voorbereiding van de
Cultuurnota;

. Hengst Advies voor de voorbereiding van subsidieconvenanten met culturele
instellingen en de voorbereiding van een samenwerkingsconvenant in het kader
van topsport met de provincie

Inleiding
De capaciteitsproblemen en de behoefte aan extra expeftise op het onderdeel cultuur zijn
een en andermaal in uw college aan de orde geweest. In het kader daarvan zijn in 2016
een aantal opdrachten extern uitbesteed. De daarvoor gesloten overeenkomsten lopen af
per 1 december a.s. Om de gewenste inspanningen op het onderdeel cultuur te kunnen
leveren, is het noodzakelijk een vervolg van de externe inhuur te organiseren.

Beoogd effect/doel
Ambities van de gemeente, uw college in het bijzonder, op het terrein van cultuur te
realiseren c.q. daarmee concrete vorderingen te (blijven) maken.
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De voorkeur bestaat de relatie met de nu ingehuurde krachten, voort te zetten. Omdat bij
een voortzetting voor beiden geldt dat de grens van € 40.000,- wordt overschreden (grens
waarboven meervoudig moet worden aanbesteed), wordt dit voorstel aan uw college
voorgelegd. Uw college is bevoegd om af te wijken van het aanbestedingsbeleid;

Ad2
Voor beide partijen geldt dat de inzet naar tevredenheid plaatsvindt. Beiden zitten goed in
de dossiers en hebben door hun inspanningen de afgelopen maanden een voorsprong op
andere potentiële paft¡jen, die laatstgenoemden niet zullen kunnen inlopen.

Kanttekeningen en risico's
Een meervoudige aanbesteding zou wellicht een scherpere prijs kunnen opleveren, maar
heeft daartegenover een risico met betrekk¡ng tot de kwaliteit.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Voorde inzetvan beiden is nodig €75.952,- (Kemmerling 624 uren en Hengst 272uren).
De dekking van deze middelen vindt plaats ten laste van de onderuitputting 2016
(ongeveer € 10.500) en 2OL7 (ongeveer € 65.500).

Uitvoering/evaluatie
Uitvoering van de opdrachten wordt scherp gemonitord door het hoofd van de afdeling
ocsw

Communicatie/ participatie
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Overleg gevoerd met

Intern:
P. Vos (financieel consulent), B. Eckert (P&O-consulent), V. de Leijer
(i nkoop/aan bested ingen)
CMT
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