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Onderwerp

Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Voorstel

1. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid bij de aanschaf van Luchtfoto's en obliek 2016
2. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid bij de aanschaf van Cyclorama's 2016

Inleiding
Ieder jaar wordt het beeldmateriaal van de gemeente Weert geactualiseerd en via de
GEO-Viewer voor de medewerkers ontsloten. Vanaf 2017 worden de contracten in de GEO
samenwerking met de gemeenten Leudal, Nederweert en Roermond aanbesteed. Voor
2016 moet de gemeente Weert de contracten separaat afsluiten.

Beoogd effect/doel
Een vlotte en efficiënte dienstverlening blijft gewaarborgd voor de interne en externe
klant.

Argumenten 1.7 De prijs kwaliteit verhouding van het beeldmateriaal is naar wens.
De opdracht van het beeldmateriaal wordt sinds 2014 door Slagboom en Peeters
uitgevoerd. Door de samenwerking met de gemeenten Leudal, Nederweert en Roermond is
de grootte van het aaneengesloten gebied interessant en speelt de ligging van het gebied
ten opzichte van luchthaven Teuge een rol. Een eis van de gemeente is dat het
beeldmateriaal bladloos gevlogen wordt. Niet alle partijen kunnen aan de voorwaarde
bladloos vliegen en luchtfoto's in combinatie met obliekbeelden voldoen.

L.2 Financieel voordeel
Slagboom en Peeters verzorgt sinds 2014 deze producten met een korting voor de vier
gemeenten. Aanpassing van de software voor het raadplegen van de beelden is niet nodig

2.1 Beeldmateriaal van Cyclomedia is een uniek product

In te vullen
¡ Akkoord

het B&W secretdridat:
¡ Niet akkoord

tr Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder E Gew¡jzigde versie

E Anders, nl.

Beslissing d.d

¡ A-stuk
tr B-stuk
n C-stu

Pag¡ 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

Personeel, Informatie en Fac¡litair

Krauth, Manon

A.A.M.M. (los) Heijmans

B&W-voorstel:
BW-009145

Zaaknummer IOIN:
zlL6/OL36st

Publ¡catie:
Openbaar

s
a.

l'

W

HL FVE

W

zPS

W W

GG

akkoord

k fi ? 5N
bespreken v \

Vergadering B&W van 12-0I-2016

t
\

Soort

De directeur,

Weert,
04-0 1-20 16

I 2 JAll, 2015

m \L

ilil ilil ililt iltil ilil ilt iltil ilil ]ril ilil illl iltil ilil



De cyclorama's worden sinds 2010 afgenomen van Cyclomedia. In de afgelopen jaren is
het contract voor de gemeente ieder jaar in februari verlengd.

2.2 Intern gebruik
Medewerkers van de gemeente Weert kunnen vanachter het beeldscherm naar de lokale
situatie kijken. Het beeldmateriaal is via de GEO viewer voor alle medewerkers
toegankelijk. Gebruikers zijn onder andere GEO informatie voor de basisregistraties, VTH,
PO, RB, OG en vastgoed. De BSGW heeft eveneens toegang tot onze beelden voor het
uitoefenen van de WOZ taak.

2.3 GEO samenwerking
De intentie bestaat om op het gebied van GEO informatie met de gemeenten Leudal,
Nederweert en Roermond samen te werken. Ook de gezamenlijke inkoop van
beeldmateriaal gaat hier onder vallen. Het gelijktrekken van de Cyclomedia contracten van
de afzonderlijke gemeenten is een onderdeel van deze GEO samenwerking.

2.4 Historisch raadplegen
Cyclomedia voorziet de gemeenten ook met de mogelijkheid om historisch beeldmateriaal
te blijven raadplegen. Het historisch materiaal kan een rol spelen bij juridische kwesties.

Kanttekeningen
!.L Meerdere aanbieders in Nederland
Voor de luchtfoto's kunnen we bij meerdere bedrijven terecht. Onze ervaring leert dat er
twee bedrijven overblijven die volledig aan onze specificaties kunnen voldoen. Cyclomedia
en Slagboom & Peeters. Beide zijn ook qua kosten vergelijkbaar. Het enige verschil zit in
de snelheid van levering. Cyclomedia voert een landelijke vlucht uit waardoor de levering
kan oplopen tot meer dan 6 maanden. S&P maakt een individuele vlucht waardoor ze
binnen 10 weken kunnen leveren en in het door ons gewenste tijdvak kan vliegen.
(Bladloos)

2.L Hoge prijs door monopolypositie
De overeenkomst met Cyclomedia voor de cyclorama's wordt momenteel per gemeente
afgesloten. Het jaar 2016 is een overgangsjaar waarin de contracten qua looptijd
gelijkgetrokken worden. Voor 2017 is de verwachting dat bij een gelijktijdige
opdrachtverlening financieel voordeel behaald kan worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
1.1In de S&P offerte voorde afname van de Geo-Oblieks in combinatie met luchtfoto's
voor de 4 gemeentes in de GEO samenwerking kost het beeldmateriaal in totaal
€ 43.500. Door de gezamenlijke inkoop ontvangen we een korting van € 10.400. Voor de
gemeente Weert afzonderlijk zijn de kosten voor de luchtfoto's en obliek € 10.300

2.1 Cyclomedia heeft voor de 4 afzonderlijke gemeenten een aanbieding gedaan zodat er
op 31-03-2017 een gezamenlijke aanbesteding van het beeldmateriaal kan plaatsvinden.
Voor de gemeente Weert zijn de kosten gelijk aan vorig jaar en bedragen € 35.324

De totale kosten voor bovenstaande producten zijn€ 45.624
In de begroting 2016 is voor uitbesteed onderhoud een bedrag van € 79.683 beschikbaar

Uitvoering/evaluatie
Geen bijzonderheden.
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Comm unicatie/ pa rticipatie
-De medewerkers van de gemeenten worden via de applicatiebeheerder van de GEO
a pplicaties geinformeerd over het geactua I iseerde beeld materiaal.

Overleg gevoerd met
Intern:
- Applicatiebeheerder GEO applicaties
- BAG beheerder
- Financieel adviseur

Extern:
- LNR samenwerking GEO informatie

Bijlagen
- geen
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