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Onderwerp

Aanbesteding Waterketenplan Noord-Limburg

Voorstel

De concerndirecteur te machtigen voor het ondertekenen van de contractdocumenten voor
de aanbesteding van het Waterketenplan Noord-Limburg.

Inleiding

De gemeente Weeft houdt namens het samenwerkingsverband Waterpanel Noord een
Europese aanbesteding voor procesondersteuning bij het opstellen van het
Waterketenplan Noord-Limburg. Via het convenant Waterpanel Noord is de gemeente
Weert gemachtigd om namens het samenwerkingsverband een aanbesteding te houden.
Op 4 juli 2019 heeft de gemeente Weert deze opdracht gekregen. Wethouder Martijn van
den Heuvel is projectwethouder voor het project en Roy Thijssen de projectleider. Omdat
de verwachting is dat de totale som van de verwachte omzet hoger is dan het bedrag van
€ 221.000,00 wordt er een Europese aanbesteding gehouden.

Beoogd effect/doel

Samenwerking aan de waterketen op basis van de 4 k's: Kostenbesparing, kennisdeling,
klantgericht werken en kwaliteitsverbetering.

Argumenten

De ma ndateri ngsdrem pel wordt oversch reden.
De totale som van de verwachte omzet gedurende de contractperiode overschrijdt het
bedrag van € 221.000,00. Daarom moet de concerndirecteur worden gemachtigd om de
contractdocu menten te ondertekenen.

Kanttekeningen en risico's
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Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten worden volledig gefinancierd uit het Gemeentelijk Rioleringsplan. De kosten

voor de andere deelnemers aan het Waterketenplan worden gefactureerd.

Duurzaamheid

Het klimaatadaptatie beleid wordt verankerd in het Waterketenplan'

Uitvoering/evaluatie

Het project wordt tussen Januari 2020 en juli 2O2L uitgevoerd. Het waterketenplan en het
gemeentelijk rioleringsprogramma worden in de zomer van 2O2L aangeboden aan het
college.

Commun icatie/ particiPatie

De communicatie verloopt via het samenwerkingsverband Waterpanel Noord.

Overleg gevoerd met

Intern:

Jos Schreijen, inkoopadviseu r
Anouk Cramers, teamleider (R&E)

Patrik Trines, programma regisseur water en riolering (OG)

Extern:

Leden van Waterpanel Noord

Bijlagen:

Niet van toepasing.
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