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Onderwerp

Aan besteding schoonmaakcontract

Voorstel

1. In te stemmen met het opstarten van een Europese aanbesteding van het
schoonmaakcontract voor het stadhuis, de gemeentewerf en de sporthallen.
2. Het huidige, op 30 april 2019 aflopende, contract te continueren tot en met 31
december 2019.

Inleiding

Vanaf 22 april2014 heeft de gemeente Weert een overeenkomst met Westrom-Risse
Facilitair (overgegaan in Prioverve) voor de schoonmaak van het stadhuis, de
gemeentewerf en de sporthallen. Dit contract werd toen op basis van de 'Verordening
gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht 2013'gegund. Het contract
loopt, na een verlenging met twee keer één jaar, tot en met 30 april 2019. Vanwege
gewijzigde (Europese) wet- en regelgeving is een volgend contract op basis van
alleenrecht niet meer toegestaan. Het is volgens de geldende regelgeving noodzakelijk om
deze dienst Europees aan te besteden. Hiervoor wordt Inkoopcentrum Zuid ingeschakeld.
Bij de aanbesteding zal nadrukkelijk de voorwaarde worden opgenomen dat de groep
Risse medewerkers die nu werkzaam zijn in de gemeentelijke panden, worden ingezet
door de partij die als beste uit de aanbesteding komt.

Beoogd effect/doel

Verlenging van het aflopende contract, d.m.v. een schrijven aan de Risse Groep BV, tot en
met 31 december 2019. En daarnaast het opstarten van de aanbesteding.

Argumenten

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

D&I - Fac¡litair

Peter Verheijen
(049s-575466)

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

B&W-voorstel:
DJ-637616

Zaaknummer:
637t42

Publicatie:
r

S B W

GG¡

W

MvdH

w

TG WvE

W W

PS

akkoord

tþ q w
bespreken

w
v

rsf úl
Soort besluit: Besluit college

Weert,
5 december 2018

tJt,
In te vullen door het B&W secretariaat:

,¡l 
^ttooro! Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

n Anders, nl.:
Besl¡ssing d.d.: i

n Niet akkoord
tr Gewijzigde versie

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

De secretaris,

Totaâl aantal pagina's: 2
Pagina 1

Nummer: ?+



7. Europese aanbesteding is verplicht
In 2Ot4 kon rechtstreeks aan de Risse worden gegund. Vanwege gewijzigde (Europese)
wet- en regelgeving is dat nu niet meer mogelijk. Diensten als deze dienen Europees
aanbesteed te worden (we overschrijden de drempel van € 200.000,=).

2. Verlenging van het contract is nodig
Het is niet haalbaar om een zorgvuldige aanbestedingsprocedure vóór 1 mei 2019 af te
ronden. Om te zorgen voor continuiteit in de schoonmaak is het daarom van belang dat
het huidige contract wordt vooftgezet totdat er een nieuw contract is afgesloten na de
aanbesteding.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten voor begeleiden van de aanbesteding door Inkoopcentrum Zuid bedragen
maximaal € 4.500,-. Deze komen ten laste van het schoonmaakbudget 2019.

Bij de aanbesteding zal worden geborgd dat er voor de medewerkers die nu werkzaam zijn
in de gemeentelijke panden geen arbeidsplaatsen vcrloren zullen gaan.

Aangezien het huidige contract van rechtswege per 1 mei 2019 wordt beëindigd, wordt nu
een nieuwe opdracht voor korte duur verleend. Aangezien we in deze periode Europees
aan gaan besteden levert dit aanbestedingsrechtelijk geen problemen op.

Duurzaamheid

In de aanbesteding zal ook aandacht zijn voor duurzaamheidsaspecten, zowel op
schoon maak a ls d u u rza me a rbeids inscha kelin g.

Uitvoering/evaluatie

Na besluitvorming zal gestart worden met de voorbereidingen voor de aanbesteding

Com mun icatie/ participatie

Brief aan de Risse Groep over het voortzetten van het contract

Overleg gevoerd met

Intern:
Marcel van de Luijtgaarden, Financieel adviseur
Ingrid Willems, beleidsadviseur OCSW
Jack Westenberg, teamleider Vastgoed
Jos Schreijen, inkoopadviseur
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Bijlagen:
Geen.
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