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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief verlenging inhuur

Geachte leden van de raad,

Sinds april 2016 zijn er nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, waardoor meer opdrachten voor 
inhuur vallen onder de aanbestedingswet 2012. Wanneer de waarde van een opdracht hoger 
of gelijk is aan € 221.000 (voor de totale opdracht) dan is men verplicht om Europees aan te 
besteden. Bij het bepalen van de waarde van een contract wordt rekening gehouden met 
eventuele (opties tot) verlengingen van het contract. 

Gedurende een lange periode zijn er externen ingehuurd voor het Scheldekwartier en andere 
projecten. Voor een aantal situaties geldt inmiddels dat vanwege een lange periode van inhuur 
en de inmiddels gewijzigde wettelijke omstandigheden, deze als financieel onrechtmatig zou 
kunnen worden aangemerkt.

Wij willen u middels deze raadsinformatiebrief informeren over het besluit dat wij genomen 
hebben om in te spelen op bovengenoemde ontwikkeling. Het college heeft besloten een 
viertal contracten voor inhuur te verlengen tot eind 2018 in het belang van de 
bedrijfscontinuïteit. Het gaat om contracten voor inhuur bij het Scheldekwartier. Het werk voor 
de projecten vanuit het team fysiek moet met een noodzakelijke flexibele schil worden 
uitgevoerd, omdat de dekking deels van tijdelijke aard is (Grexen en projecten). 



Met deze verlenging tot eind 2018 beogen we de bedrijfscontinuïteit te waarborgen zodat de 
voortgang van projecten niet in gevaar komt en (beleids)doelstellingen worden gerealiseerd.  
In de periode van juni tot het einde van dit jaar wordt een proces doorlopen wat ertoe leidt dat 
de inhuur vanaf 1 januari 2019 met zekerheid van de accountant het predicaat “financieel 
rechtmatig” krijgt. Naast de hierboven genoemde viertal inhuurovereenkomsten zijn er geen 
andere inhuurovereenkomsten waarvoor overschrijding van de bedragen aan de orde is of 
dreigt te ontstaan. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar


