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Voorgestelde college besluit:
1.
2.
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In te stemmen met het mandaatbesluit, voor de gezamenlijke aanbesteding van rioolreiniging
en rioolinspectie, van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland.
De gemeente Purmerend te mandateren om de aanbesteding rioolreiniging en inspectie te
houden en alle noodzakelijke beslissingen, waaronder de voorlopige- en definitieve
gunningsbeslissing, namens burgemeester en wethouders van Landsmeer te nemen conform
het Inkoopbeleid en de voorwaarden van de gemeente Purmerend.
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Voorstel aan college b&w van Landsmeer
Collegevergadering:
Agendapunt:
Voorstelnummer:
Onderwerp:

10 november 2015

~~
Gemeente Landsmeer

Rioolreiniging en rioolinspectie regio Zaanstreek-Waterland

Voorgesteld college besluit / c.q. beslispunten:
1. In te stemmen met de openbare Europese intergemeentelijke aanbesteding Relining gemeente
Landsmeer-Purmerend-Zaanstad door Zaanstad op basis van het inkoopbeleid en de In te
stemmen met het mandaatbesluit, voor de gezamenlijke aanbesteding van rioolreiniging en
rioolinspectie, van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland.
2. De gemeente Purmerend te mandateren om de aanbesteding rioolreiniging en inspectie te houden
en alle noodzakelijke beslissingen, waaronder de voorlopige- en definitieve gunningsbeslissing,
namens burgemeester en wethouders van Landsmeer te nemen conform het Inkoopbeleid en de
voorwaarden van de gemeente Purmerend.
Inleiding:
In het kader van de op 7 maart 2014 getekende regionale Samenwerkingsovereenkomst
Afvalwaterketen Zaanstreek-Waterland is de kans om gezamenlijk riolering te reinigen en te
inspecteren uitgewerkt tot een RAW-aanbestedingsdocument. De aanbesteding wordt verzorgd door
de gemeente Purmerend. Op 30 oktober 2015 hebben de deelnemende gemeenten waaronder
Landmeer de definitieve aanbestedingsdocumenten en het format mandaatbesluit. De gemeente
Purmerend is voornemens om 18 november 2015 de aanbesteding openbaar te publiceren op
Tenderned.
Wettelijke grondslag en/of beleidskader:
Als basis voor een besluit tot intergemeentelijke samenwerking wordt verwezen naar het
Bestuursakkoord Water dat in 2011 werd gesloten door VNG, UvW, het Rijk en Vewin. Regionaal is dit
geconcretiseerd in:
•
• De regionale Samenwerkingsovereenkomst Afvalwaterketen Zaanstreek-Waterland dat
getekend werd op 7 maart 2014;
• Het verbreedde samenwerkingsconvenant waterketen Zaanstreek-Waterland dat werd
getekend op 21 augustus 2014 met PWN en HHNK.
Beoogd effect van het besluit:
Dit besluit moet leiden tot kostenbesparing, betere kwaliteit en minder kwetsbaarheid.
Argumenten:
Gezamenlijk aanbesteden:
1. past binnen de doelstellingen voor kostenbesparing, betere kwaliteit en minder kwetsbaarheid die
mede zijn ingegeven vanuit het Bestuursakkoord Water.
2. gebruik wordt gemaakt een standaard RAW-bestek met openposten opgesteld door de
inkoopafdeling van de gemeente Purmerend in nauw overleg met de deelnemende gemeenten
waaronder Landsmeer.
Mandaat:
1 . Mandaat voor de gemeente Purmerend is nodig om ook namens de gemeente Landsmeer een
volledige aanbesteding te kunnen verzorgen.
Risicofactoren / kanttekeningen:
1. De huidige jaarlijkse kosten voor geprogrammeerd reinigen en inspecteren van vrijverval riolering
zijn nu ongeveer € 25.000,00 op basis van het eigen programma van eisen van de gemeente
Landsmeer. Een gezamenlijke aanbesteding tegen 'Iaagste prijs' voor de regio zou schaalvoordeel
moeten opleveren. Het openpostenbestek beschrijft elke gemeente als perceel. Aannemers
kunnen per perceel inschrijven. Gemeenten hebben vooraf realistische, maar fictieve
hoeveelheden opgegeven en kunnen sturen op de hoeveelheden in het bestek, hierdoor kan de
gemeente Landsmeer binnen de € 25000,00 blijven. Zo behouden grote en kleine aannemers een
kans. Per gemeente wordt er apart een overeenkomst afgesloten. De duur van de overeenkomst is
voor twee jaar, van 21 maart 2016 tot en met 20 maart 2018. ledere gemeente heeft een optie om
onder gelijkblijvende voorwaarden de overeenkomst tweemaal te verlengen met een periode van
tel kens één jaar.
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Afwegingen:

Dit besluit moet leiden tot kostenbesparing, betere kwaliteit en minder kwetsbaarheid. Naar aanleiding
van het Bestuursakkoord Water heeft de gemeente Landsmeer op donderdag 21 augustus 2014 een
convenant getekend voor samenwerking in de waterketen. De gemeente Landsmeer kan door
samenwerking komen tot kostenbesparing, betere kwaliteit en minder kwetsbaarheid.
Financiële gevolgen:
ln dit besluit wordt geen krediet aangevraagd.
Integrale afstemming:
Dit advies is besproken met de volgende disciplines en wordt door hen ondersteund:
- afdeling Ruimtelijke Zaken, team beleid en team projecten;
- het inkoopbureau;
- de portefeuillehouder.
Publiekssamenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer heeft op dinsdag 10
november 2015 besloten om in te stemmen met het uitbesteden van de aanbestedingsprocedure voor
rioolreiniging en rioolinspectie door de gemeente Purmerend. Dit betreft de gezamenlijke inkoop van
deze diensten voor meerdere gemeentes conform het Inkoopbeleid en de voorwaarden van de
gemeente Purmerend. De planning van werkzaamheden en het toezicht daarop verzorgd de gemeente
Landsmeer zelf.
Uitvoering:
Op 18 november 2015 verzorgt de gemeente Purmerend een openbare aanbesteding voor
rioolreiniging en rioolinspectie voor de regio Zaanstreek-Waterland waaronder Landsmeer. De
aanbesteding wordt dan gepubliceerd op Tenderned.
Bijlagen:
- mandaattekst;
tekst voor publicatie in Kompas.
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Tekst voor Kompas

Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente Purmerend voor rioolreiniging en -inspectie
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer heeft op dinsdag 10
november 2015 besloten om in te stemmen met het uitbesteden van de aanbestedingsprocedure voor
rioolreiniging en rioolinspectie door de gemeente Purmerend. Dit betreft de gezamenlijke inkoop van
deze diensten voor meerdere gemeentes conform het Inkoopbeleid en de voorwaarden van de
gemeente Purmerend. De planning van werkzaamheden en het toezicht daarop verzorgd de gemeente
Landsmeer zelf.
Op grond van artikel 3.42 van de Aigemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders
bekend dat aan het college van burgemeester en wethouders van Purmerend de volgende
bevoegdheden zijn gemandateerd:
de opdracht voor het reinigen en inspecteren van riolering aan te besteden; het nemen van bij de
aanbesteding behorende beslissingen, waaronder het nemen van de voorlopige- en definitieve
gunningsbeslissing. Ondermandaat is toegestaan bij deze bevoegdheden. Het college houdt ook zelf de
bevoegdheid over deze onderwerpen beslissingen te nemen.
Inzage: het mandaat- en machtigingsbesluit ligt vanaf maandag 16 november 2015 zes weken ter
inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingstijden.

