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Onderwerp
1. Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Voorstel O
1. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij de aanschaf van Luchtfoto's en
obliek 2017

Inleiding @

Ieder jaar wordt het beeldmateriaal van de gemeente Weert geactualiseerd en via de
GEO-Viewer voor de medewerkers ontsloten. Vanuit de 4 samenwerkende gemeenten is
de ambitie omdat vanuit de GEO samenwerking te doen. Omdat deze samenwerking
formeel nog niet bestaat, kunnen de gemeenten wel gezamenlijk onderhandelen maar
sluiten we contracten separaat af. Vanwege de hoogte van het bedrag moeten we
meervoudig onderhands aanbesteden. Er zijn echter te weinig aanbieders die kunnen
bieden wat wij wensen en is afwijken van het aanbestedingsbeleid noodzakelijk.

Beoogd effect/doel @

Een vlotte en efficiënte dienstverlening blijft gewaarborgd voor de interne en externe
klant.

Argumenten O
1.1 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 ¡nteressant.

t.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.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeu illehouder

Directie Bedrijfsvoering

Krauth, Manon (575 680)

A.A.M.M. (Jos) Heijmans

B&W-voorstel:
BW-010091

Zaaknummer IOIN:
zlt6/o3r333

Publicatie:
Openbaar

S W

HL

W

FVF,

W

PS

W

GG

rk akkoord
({t 1lt v 4K

bespreken l/v

De directeur,

Soort besluit: Besluit college Vergader¡ng B&W van 22-LI-2016

Weert,
07-tr-2016

In te vutlen door het B&W secretariaat:
/nttoord
tr Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
n Anders, nl.: , /
Besrissins 0.0., /-'/- I \ - LO I 6 Nummer:

tr Niet akkoord
tr Gewijzigde Versie

tr A-stuk
tr B-stuk
tr C-stuk

De

I aantal
Pagina 1

L

Iilil Iilil ililt iltil iltil ltil lllil illil lil ltil ilil 1lll rflil



L.3 Bladloze beelden en snelle levering
Een wens van de gemeente is dat het beeldmateriaal zonder bladeren aan de boom
gevlogen wordt. Niet alle partijen kunnen aan deze voorwaarde, bladloos vliegen en

luchtfoto's in combinatie met obliekbeelden, voldoen.
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Medewerkers van de gemeente Weert kunnen vanachter het beeldscherm naar de lokale
situatie kijken. Het bccldmatcriaal is via dc GEO viewer voor alle medewerkers
toegankelijk. Gebruikers zijn onder andere GEO informatie voor de basisregistraties, VTH,

PO, RB, OG en vastgoed.

t.4 GEO samenwerking
De intentie bestaat om op het gebied van GEO informatie met de gemeenten Leudal,
Nederweert en Roermond samen te werken. Vooralsnog moeten we als afzonderlijke
gemeente de contracten jaarlijks verlengen.

Kanttekeningen en risico's @

t.1 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. Bij afname van de obliek
beelden via Cyclomedia zullen de beelden van voorgaande jaren die we van S&P hebben
niet meer beschikbaar zijn in de viewer. Normaal krijg je géén jaarlicentie als je in dat jaar ook
geen beelden afneemt.

t.3 Bladlo¿e lseelden kan niet altijd
Het aantal vliegdagen in het voorjaar is sterk afhankelijk van de meteorologische
omstandigheden. Deze dagen, in combinatie met toestemming om over bepaalde gebieden

te mogen vliegen, hebben er voor gezorgd dat het gewenste product in 2016 niet geleverd
is. (Geen enkele aanbieder in Nederland heeft van Midden Limburg beelden.) De korting
die bedongen is bij de opdrachtverlening in 2016 zal daarom in2Ol7 van toepassing zijn.

Financiële, personele en juridische gevolgen @
In de S&P offerte voor de 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

Uitvoering/evaluatie
Geen bijzonderheden.

Communicatie/participatie O
De medewerkers van de gemeenten worden via de applicatiebeheerder van de GEO

a ppl icaties geïnformeerd over het geactua I iseerde beeld materiaa l.

Overleg gevoerd met O
Intern en extern:
- Applicatiebeheerder GEO applicaties
- BAG beheerder
- Financieel adviseur
- Projectgroep LNRW-BGT (samenwerking GEO informatie)

Geen bijlagen O
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