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ONDERWERP

Wijziging groenaannemer.

Geachte raadsleden,

Hierbij melden wij u dat we na op 19 juni jl. te hebben besloten een van onze 
groenaannemers in gebreke te stellen wegens het niet nakomen van de contractuele 
verplichtingen ten aanzien van het groenonderhoud en de onkruidbeheersing op verharding 
in onze gemeente met wederzijds goedvinden het contract per 4 september 2018 hebben 
ontbonden. Per diezelfde datum is er een nieuw contract gesloten met Braber 
Groenvoorziening BV.

Aanleiding
Met de aannemer is op basis van inschrijving een contract gesloten voor het 
onderhoudsbestek Groenvoorzieningen en onkruidbeheersing op verharding. Het contract 
loopt van 5 maart 2018 tot en met 31 januari 2019, met een optie op verlenging van twee 
keer 1 jaar. 
In de praktijk bleek de aannemer niet in staat te zijn aan de bestekeisen te voldoen. 

Samenvatting situatie
Vanaf de start wordt het contract door de aannemer onvoldoende nagekomen.
Communicatie over geconstateerde tekortkomingen, zowel mondeling als schriftelijk, heeft 
niet tot verbetering geleid. Ook bestekmeldingen hebben geen of althans onvoldoende 
resultaat in de zin van zichtbare verbeteringen opgeleverd.
Hierdoor liep het onderhoudsniveau snel terug en trad een onaanvaardbare achterstand op.
Dit werd, voor zover waarneembaar, veroorzaakt door het ten dele niet (tijdig) en soms 
onvoldoende inzetten van personeel en materieel. 
Eén van de bestekverplichtingen van de aannemer is ook: het beschikbaar stellen van 
personeel en materieel ter aanvulling van het gemeentepersoneel en ten behoeve van de  
afhandeling van bewonersklachten. Ook hierin schoot de aannemer te kort.
Al met al is een beeld van slecht onderhoud ontstaan. Een ongewenste situatie waarin we 
snel verbetering wilden zien.
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Genomen stappen
Op basis van de hierboven omschreven situatie heeft ons college, naast het nemen van de 
juridische stap van ingebrekestelling van de aannemer, de teamleider Stadsbeheer 
gemandateerd om vrijblijvend een derde partij, de qua prijs tweede inschrijver op het bestek, 
te polsen over de mogelijkheid om bij uitblijven van naleven van de contractuele 
verplichtingen door de aannemer de werkzaamheden over te nemen en eventueel het 
contract te zijner tijd over te nemen. 
Dit om, in afwachting van een reactie van de aannemer, tijdwinst te boeken in het weer 
beheersbaar krijgen van de onderhoudssituatie.
Naar aanleiding van de ingebrekestelling heeft de aannemer verzocht om de overeenkomst 
met wederzijds goedvinden te ontbinden. In de onderhandelingen daarover is besloten om 
de overeenkomst per 4 september 2018 te ontbinden. Daartoe wordt met de aannemer een 
vaststellingsovereenkomst gesloten.

Vervolg
Een normale aanbestedingsprocedure biedt, gezien de te hanteren termijnen, voor het 
ondervangen van de problemen geen soelaas.
Hierin is echter door de wetgever voorzien.
Decentrale overheden kunnen soms door dwingende spoed als gevolg van een onvoorziene 
omstandigheid, de termijnen voor de normale aanbestedingsprocedures, niet in acht nemen. 
Er mag dan gebruik worden gemaakt van een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. Omdat in voorliggende situatie aan alle voorwaarden 
genoemd in de Aanbestedingswet is voldaan hebben wij besloten om gebruik te maken van 
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en het gesprek aan te 
gaan met de tweede partij van de inschrijving voor het groenbestek. Die partij: Braber 
Groenvoorziening BV heeft te kennen gegeven bereid te zijn om het contract over te nemen.
Inmiddels hebben wij besloten om, te rekenen met ingang van 4 september 2018, met 
Braber Groenvoorziening BV een contract te sluiten, tot en met 31 januari 2019, met de 
optie op verlenging van twee keer 1 jaar.
Voor zover niet bekend: tot het moment van de aanbesteding van dit jaar was dit onze 
groenaannemer. Wij hebben dan ook het vertrouwen dat de werkzaamheden naar behoren 
zullen worden uitgevoerd.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

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

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


