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1. Gunning groencontract 2016-2025

Voorstel

Instemmen met het gunnen van de opdracht voor het onderhoud van het groen in
Weert voor 10 jaar aan Risse Westrom Groen (RWG) op basis van de 28 dienst
regeling.
Instemmen met het vervolgtraject in het gunningsproces en het mandateren van
de plaatsvervangend directeur Ruimte voor het ondertekenen van de
overeenkomst.
De plaatsvervangend directeur Ruimte mandateren om medewerkers aan te wijzen
die bevoegd zijn om, binnen de looptijd van de overeenkomst, opdrachten te
ondertekenen.

Inleiding
Het contract voor het onderhoud van de groenvoorzieningen was op 31 december 2015
afgelopen. In de loop van 2015 is onderzocht of het mogelijk is om een samenwerking aan
te gaan met de Risse Westrom Groen (RWG). De gemeente wil hiermee twee
doelstellingen bewerkstelligen, namelijk: het onderhouden van het openbaar groen en het
organiseren van werkaanbod om inwoners zonder werk in te laten stromen in het
werkproces. Dit onderzoek heeft geleidt tot een uitwerking om met de Risse Westrom
Groen (RWG) een overeenkomst aan te gaan voor het groenonderhoud in het gehele
gebied van Weert. Het contract is in samenwerking met de RWG tot stand gekomen. Het
contract zal gelden voor een periode van 10 jaar (tot 31 december 2025).
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Door de RWG het groen te laten onderhouden zijn er kansen om meer cliënten vanuit het
bestand van de afdeling Werk Inkomen en Zorg (WIZ) in te laten stromen in het
arbeidsproces. Er is een dusdanige werkstroom dat er gedurende het gehele jaar
mogelijkheden zijn om cliënten kort of langdurig aan het werk te stellen. Dit zal een
besparing op de uitgaven aan uitkeringen opleveren en vergroot de kansen voor inwoners
van Weert op langdurig deelnemen aan het arbeidsproces.

Argumenten
1.1 Door de aanbesteding via een 28 dienst te gunnen kan er samengewerkt worden met

de RWG, de afdeling WIZ en de afdeling OG. Hierdoor ontstaat er een platform om
meerdere doelen binnen de gemeentelijke organisatie te behalen. Voor de afdeling
WIZ ligt er een opgave om zoveel mogelijk cliënten te laten doorstromen naar een
reguliere baan en daarmee de kosten te reduceren. Door het groenonderhoud aan de
RWG te gunnen kan hier invulling aan worden gegeven. De afdeling OG zet zich in om
de bezuinigingen van € 300.000,00 op het groenonderhoud te realiseren door de
groendienst intensiever te betrekken in het omvormingsproces.

1.2 Ook past het binnen het beleidsveld van duurzaam ondernemen doordat er ruim
invulling wordt gegeven aan social return door het inzetten van cliënten uit het
bestand van WIZ.

1.3 Doordat er gebruik gemaakt wordt om via een 28 dienst aan te besteden kan er
aanbesteed worden in een 1 op 1 situatie.

1.4 Bij een contractduurvan 10 jaar kan de RWG investeren in specifiek materieel en
daarmee de gebruikelijke afschrijvingstermijn (B tot 10 jr) op materieel hanteren. Dit
levert een kostenbesparing op.

2.1 Door in te stemmen met het vervolgtraject kan er een gunning voor de
werkzaamheden plaats vinden door de directeur Ruimte.

Kanttekeningen
1.3 Het is belangrijk dat het resultaat van de gunning van de IIB dienst in het daarvoor
geldend standaard formulier op zo'n kort mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen 48 dagen
na gunning, aan de Europese commissie wordt verstrekt via een melding in Tenderned.
Alleen op deze manier wordt het beroep op de IIB dienstenuitzondering op de juiste wijze
ingekleed en afgewikkeld. De aanbestedingswetgeving geeft tot 18 april 2016 hiertoe de
mogelijkheden. Vanaf 18 april 2016 gelden andere aanbestedingsregels en komt de IIB
dienstenuitzondering te vervallen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De samenwerkingspartners RWG en gemeente hebben allebei een opgave om kosten te
reduceren. De gemeente wil de kosten op openbaar groen reduceren en de RWG wil het
rendement op omzet behalen.
De werkzaamheden worden de komende jaren binnen de reguliere budgetten uitgevoerd
(incl. de bezuinigingsdoelstellingen). De RWG streeft een intern opgedragen
rendementscijfer van 60/o op de omzet na. Vanwege de omvormingen, binnen de komende
3 jaar, verandert de arbeidsinzet van minder handmatige werkzaamheden naar meer
machinale werkzaamheden. Dit levert een kostenbesparing op met als gevolg een
verminderende omzet voor de RWG,
Ook is samen gekeken naar uitvlakking van de werkzaamheden gedurende het
onderhoudsseizoen om inzet van seizoensarbeid te beperken en daarmee extra
inleenkosten in piekperioden te voorkomen. In de samenwerking wordt dan ook een
tweeledig doel nagestreefd. De uitvoering moet efficiënter gebeuren door het intern
transformatie proces binnen RWG en de bezuinigingsdoelstellingen op de gemeentelijke
begroting moeten behaald worden. Het intern transformatieproces binnen RWG beTnvloedt
de financiële ruimte die kan worden ingezet om de benodigde omvormingen te realiseren.

Het betreft hier een overeenkomst met open begroting op basis van marktconforme
prijzen. De aanneemsom wordt jaarlijks aangepast op basis van de ontwikkelingen welke
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plaats vinden in het kader van de bezuinigingen 2016 -2018. De gemaakte prijsafspraken
worden binnen de contractduur getoetst op marktconformiteit. De werkzaamheden worden
in het eerste jaar voor een bedrag van € 1.406.965,33 overeengekomen. In 2OI7 en 2018
wordt de aanneemsom bepaald aan de hand van de wijzigingen die gerealiseerd zijn in
2076 en 2017.

In het kader van het Europese aanbestedingsbeleid kan de gunning plaats vinden via een
28 dienst aan werkvoorzieningsschappen. Het is dan wel van belang om na gunning de
opdracht binnen een periode van 48 dagen aan te melden bij de Europese commissie.

De IIB-uitzondering is aanbestedingsrechtelijk een grondslag die moet worden
onderscheiden van het zogeheten 'alleenrecht'. Daarbij kan in het concrete geval echter
wel worden gesteld dat gunning van de Overeenkomsten met toepassing van de IIB-
uitzondering aan Risse Westrom Groen VOF in lijn is met de doelstelling die aan de
Alleenrechtverordening ten grondslag heeft gelegen, welke doelstelling neerkomt op
gebruikmaking van de legitieme mogelijkheden binnen het geldende aanbestedingsrecht
om te bewerkstelligen dat via de Risse Groep werkgelegenheid wordt verschaft voor
burgers met een SW-indicatie, ter invulling van de gemeentelijke verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de Participatiewet (destijds: Wet sociale werkvoorziening). Zie het
raadsvoorstel d.d. 26 juni 2013 (nummer: RAD-000831) van de gemeente.

Uitvoering/evaluatie
In het contract zijn jaarlijks een aantal evaluatiemomenten opgenomen. Ieder jaar is er
een contractueel bijstellingsmoment met betrekking tot de kwaliteit en financiën.

Communicatie/ participatie
In het contract zijn afspraken gemaakt over de invulling van mogelijkheden om bewoners
te laten participeren in het groenonderhoud. Ook de communicatie met de burgers wordt
in eerste lijn door de RWG verzorgt (bijv. meldingen). Dit is een resultaat uit de pilot die
vorig jaar heeft plaats gevonden. Bewoners hebben het directe contact met de
groenaannemer als zeer positief ervaren. Er kon direct uitleg gegeven worden en waar
nodig de uitvoering bijgesteld worden (bijv. verzamelhopen bladafval).

Overleg gevoerd met

Intern:
Afd. WIZ: Kees Joosten, Ingrid Willems
Afd. Fin: Huub Driessens

Extern:
Directievertegenwoordiging van Risse Westrom Groen
Bijlagen

Inschrijfstaat en deelopdracht 2016
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