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Verzonden:

Beste leden van de CDA-fractie, Putten, 18 december 2018

Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen CDA-fractie ex.art 37 RvO inzake aanbe
stedingsprocedure renovatie gemeentehuis.

In de inleiding (alinea die begint met Kort en goed) wordt een conclusie getrokken die niet juist 
is. De gemeente heeft als overheid te voldoen aan wet- en regelgeving. Op basis van de aan- 
bestedingswet moet voor de renovatie van het gemeentehuis een Europese aanbestedingspro
cedure gevolgd worden waarvoor ook een selectieleidraad is openbaar gemaakt. In deze 
selectieleidraad is nadrukkelijk niet aangegeven dat aannemers alleen maar ervaring moeten 
hebben met het bouwen van een gemeente-/provinciehuis, maar ervaring in het bouwen van 
een representatief utiliteitswerk, zoals een gemeente-/provincinciehuis of (stads)kantoor.

Onderstaand de beantwoording van de vragen :

1. Er is in de voorbereiding op de aanbestedingsprocedure gesproken met zowel de onder
nemers als ook met de Bedrijvenkring Putten. En ook mag worden verondersteld dat u de 
plaatselijke ondernemers goed kent. Was voor de gemeente op voorhand niet in te 
schatten dat het voldoen aan deze eis voor de plaatselijke aannemers niet haalbaar 
was?

Nee dat was niet het geval; wij hebben nadrukkelijk de selectieleidraad zo op laten stel
len dat ook Puttense aannemers hieraan mee zouden kunnen doen indien zij aan de
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voorwaarden voldoen. Plaatselijke aannemers hebben niet ingeschreven via de voorge
schreven methode behorende bij deze Europese aanbesteding (via Negometrix) en 
daarbij niet voldaan aan de voorwaarden. Zij hebben hun eigen procedure gevolgd en 
daarbij niet voldaan aan de vereiste selectiecriteria.

2. Geschiktheidseisen kunnen worden gesteld, dit is niet verplicht. Als het gaat om hoe hoog 
de lat wordt gelegd, geldt er ten aanzien van geschiktheidseisen alleen een bovengrens, 
geen ondergrens (proportionaliteit). En door naast op omvang ook op soort (gemeentehuis) 
te selecteren heeft de gemeente o.i. een nogal stringent selectiebeleid gevoerd. In de be
antwoording van onze eerdere vragen is aangegeven dat veel energie is gestoken om 
deelname van lokale partijen mogelijk te maken; op grond van de selectiestukken lijkt de 
focus nadrukkelijk te hebben gelegen op het selecteren van partijen die een (nagenoeg) 
gelijksoortige klus eerder hebben gedaan. Dit, terwijl het zeker in bouwkundig opzicht, 
vooral om volume gaat.

a. Graag verneemt het CDA hoe de gemeente bij het stellen van de geschiktheids
eisen tot haar afwegingen is gekomen;

Het betreft een Europese aanbesteding waarbij aan alle wet en regelgeving voldaan 
moet worden en wij hebben de selectie-criteria zo opgesteld en ook openbaar ge
maakt dat plaatselijke aannemers niet worden uitgesloten. Belangrijk voor ons is kwa
litatief goed werk tegen een goede prijs.

b. Op welke wijze heeft uw college daaraan sturing gegeven?

Zie ons antwoord op de voorgaande vragen.

Dat het lokale MKB bij aanbesteding van overheidsopdrachten nogal eens buiten de boot valt is 
een fenomeen wat zich breder voordoet dan alleen in Putten. Vaak wijt men dat aan de Euro
pese aanbestedingsregels. Die regels zijn er, en moeten ook worden gevolgd; echter bieden de 
regels best veel speelruimte over hoe er wordt geselecteerd en aanbesteed. Aan opdrachtne
mers zijde is het uiteraard zaak om de vereiste formaliteiten in acht te nemen. Het draait, kort
om, aan beide kanten om het kennen en optimaal toepassen van de regels.
Voor de renovatie van het gemeentehuis zijn de kaarten geschud, waarbij helaas de lokale 
bouwers buitenspel staan. Het CDA denkt wel dat er lessen voor de toekomst kunnen worden 
getrokken. Graag zou het CDA zien dat de gemeente het initiatief neemt om een gezamenlijke 
kennisbijeenkomst te organiseren voor de gemeentelijke inkooporganisatie en het lokale MKB. 
We denken dan aan het uitnodigen van een specialist op het gebied van aanbestedingsregels 
die dan met de gemeente en het lokale MKB in gesprek kan gaan over de hierboven beschre
ven onderwerpen: hoe kan je, binnen de regels, toch maximaal ruimte geven voor deelname 
door lokale ondernemers.
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ven onderwerpen: hoe kan je, binnen de regels, toch maximaal ruimte geven voor deelname 
door lokale ondernemers.

3. Bent u bereidt het initiatief tot een dergelijke bijeenkomst te nemen?

4. Kunt u ons toezeggen dat een dergelijke bijeenkomst dan op niet te lange ter
mijn - zeg - komend voorjaar kan plaatshebben?

In het verleden zijn degelijke bijeenkomsten al eens belegd. Eén daarvan was in Ermelo 
(regionaal bedrijfsleven) en een andere bijeenkomst is ongeveer 1,5 jaar geleden geor
ganiseerd voor het lokale bedrijfsleven in verband met de nieuwe Aanbestedingswet. Bij 
de laatste bijeenkomst waren overigens erg weinig Puttense ondernemers aanwezig. 
Tijdens deze bijeenkomst hebben wij meegedeeld dat ong.30% van onze opdrachten 
worden verstrekt aan plaatselijke aannemers.

Tenslotte delen wij u mee dat de aannemer Van Norel diverse Puttense bedrijven heeft inge
schakeld als onderaannemer voor de dakbedekking (de Boer), het stukadoorswerk (Schuit), het 
hang- en sluitwerk (Jecor) en zijn nog in overleg met een plaatselijke ondernemer voor het 
schilderwerk (Meiling). De bouwmaterialen worden betrokken bij een ondernemer (Fillipo) uit 
Ermelo en de lift in het gebouw bij een aannemer uit Nunspeet. Voor het maatwerkmeubilair is 
Ruitenberg interieurbouw ook uitgenodigd. Zij gaven zelf aan te klein te zijn voor die opdracht. 
BAM heeft verder (nog) geen Puttense bedrijven ingezet als onderaannemer. Wel heeft Bos 
BTC voor BAM de tijdelijke inbraakbeveiliging aangebracht.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Let op: Tijdens de renovatie van het gemeentehuis kunnen inwoners terecht bij de publieksbalies aan de Ver

lengde Dorpsstraat 3, 3881 BG Putten. De werkplekken van de gemeentelijke organisatie verhuizen tijdelijk naar 

een kantoor op de locatie van de Vanenburg en het voormalige politiebureau. Kijk voor meer informatie op 

www.putten.nl/contact.

Nee.

secretaris burgemeester
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