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Onderwerp

Opdracht vergroening Nieuwe Markt.

Voorstel

1. In te stemmen met het gunnen van het werk "vergroening Nieuwe Markt" aan Kessels
Wegenbouw en Bestratingen voor een bedrag van € 403.107 ,Lg exclusief BTW.
2. De concern directeur te machtigen tot ondertekening van de opdracht.

Inleiding

Op 5 september 2018 is ingestemd met een keuze voor een variant van vergroening van
de Nieuwe Markt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Kessels Wegenbouw en
Bestratingen en vallen onder de raamovereenkomst (definitieve gunning 4 februari.2019)
Beoogd effect/doel

Het verstrekken van een opdracht overeenkomstig de raamovereenkomst door middel van
het machtigen van de concerndirecteur.

Argumenten

Ma c h ti ge n co n cern d i recteu r
De hoogte van de opdrachtsom overschrijdt de grens tot waar de concerndirecteur
gemachtigd is om opdrachten te verlenen.

Kanttekeningen en risico's

Het werk past onder de voorwaarden van de raamovereenkomst die volgens de
aanbestedingsleidraad van de Europese Openbare Aanbesteding is afgesloten.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

In te vullen door het B&W secretariaat:
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De totale kosten van het werk zijn €4O3.LO7,L9 exclusief BTW. Het werk past binnen het
totale budget van het project en is opgebouwd vanuit de kredieten P56005324
(vergroening binnenstad, Nieuwe Markt), P56005424 (spelaanleidingen Nieuwe Markt en

Korenmarkt) en P72206424 (GRP).

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

De start van uitvoering is gepland na de kermis op maandag 7 oktober aanstaande

Com mu nicatic/ participatie

De omgeving is al geTnformeerd over de uitvoering van het werk door middel van
bewonersbrieven. Verder vind op korte termijn een inloopsessie plaats waarbij de

omgeving geïnformeerd wordt over de werkzaamheden en de planning.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Loet Koppen (Financiën)
- Patrik Trines (Programmaregisseur Water en Riolering)
- Frank van Kruijsdijk (Programmaregisseur Groen en Afval)
- Marian Arts (beleidsadviseur afdeling Ruimtelijk Beleid)
- Andy Jeurissen (Functioneel Beheerder)

Extern

Bijlagen:

Pagina 2


