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JAARRAPPORTAGE 2018 - VOORWOORD
Vooraf, wanneer je een zaadje plant, weet je nog niet of het ontkiemt, groeit, bloeit en vruchten
gaat geven.
Tien jaar geleden is er een zaadje geplant, dat zich heeft ontwikkeld tot een prachtige boom. Met
wortels die diep de in de grond zijn verankerd, die stormen doorstaat en waarvan we keer op keer
mogen oogsten. Die rijker en voller is geworden en nieuwe vertakkingen heeft gekregen.

Tien jaar bestaat Stichting RIJK en met trots
presenteren we onze jaarrapportage over
2018.
Een jaar van verandering, een jaar van
verbinding, een jaar waarin we jarig zijn.
Dat moeten we samen vieren. Want zonder al
jullie ? personeel RIJK of gemeente inzet was
RIJK niet geworden wie ze nu is, een
inkoopbureau dat niet meer is weg te denken.
In 2008 is RIJK opgericht voor en door acht
gemeenten. Om de gemeenten te kunnen
ontlasten als het gaat om
inkoopvraagstukken. Om vanuit kennis en
expertise een verdiepingsslag te kunnen
maken en van toegevoegde waarde te
kunnen zijn.
Om rechtmatig en doelmatig, op een
duurzame manier het beste inkoopresultaat
te halen.
RIJK is in alle opzichten gegroeid en meer
verbonden met de gemeenten.
Waar we tien jaar geleden met een kleine
groep medewerkers begonnen, hebben we
inmiddels 29 medewerkers in vaste dienst.
Een prachtig volwaardig team, waarbij

iedereen zijn eigen expertise heeft kunnen
ontwikkelen.
RIJK is van acht uitgegroeid naar maar liefst
zeventien gemeenten in de regio’s IJmond,
Kennemerland, Zaanstreek, Bollenstreek en
Amstelland.
RIJK is veranderd, we zijn van een team van
generalisten naar een team van specialisten
gegaan.
Naast dat we de zorg dragen voor de
inkoopvraagstukken van de gemeenten die
betrekking hebben op Buurt, Burger en
Bedrijfsvoering, hebben we ons
gespecialiseerd in Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen (MVI) en Social Return
on Investment (SROI).
Daarnaast draagt RIJK sinds een enige tijd
ook zorg voor contractmanagement.
RIJK ondersteunt gemeenten met complexe
inkoop en aanbestedingsvraagstukken, zowel
op landelijk- als Europees niveau.
Ook in 2018 is er weer samen hard
samengewerkt met de gemeenten om het
beste resultaat te behalen. Persoonlijk en
deskundig, dat is RIJK.

Vier het leven, vier je successen. Tien jaar RIJK. Een jubileum.
Daarom zijn wij dankbaar. Dankbaar dat we staan waar we nu staan.
Daarom zullen we samen met de gemeenten in 2019 ons jubileum vieren en toosten op het
verleden, heden en toekomst.
Op naar de volgende tien jaar, samen met jullie!
Het team van RIJK
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ONTWIKKELINGEN RIJK IN 2019
Per 2 januari 2019 is de manier waarop RIJK haar diensten aan de gemeenten verleend
veranderd.
Niet zozeer hoe we de diensten verlenen, maar meer de manier waarop we onze diensten
aanbieden. De inkopers werken vanuit zogenaamde ‘ kennisteams’ . Dit zijn teams van inkopers
die werken in een zelfde sector, hun kennisgebied.
Deze kennisgebieden kennen grote overlap met de wijze waarop de meeste gemeenten zijn
georganiseerd; in Buurt, Burger en Bedrijfsvoering.
Waarom deze verandering?
We hebben deze stap gezet om vanuit het belang van de gemeenten onze dienstverlening op het
terrein van Inkoop te verbeteren en deze beter aan te laten sluiten op de veranderende vraag
vanuit de gemeenten. Ook willen we graag samen met de gemeenten kennis verder uitbouwen en
mogelijk nieuwe diensten ontwikkelen.
Daarnaast willen we nog meer profiteren van het leggen van verbindingen tussen onze
gemeenten. Of dit nou gaat over bijvoorbeeld, ICT-systemen, Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen of zorgovereenkomsten, RIJK zal de opgedane kennis tussen de gemeenten zoveel
mogelijk onderling delen, zodat alle gemeenten deze kunnen benutten voor hun praktijk.
Wat betekent het voor de dienstverlening?
In de eerste plaats willen we de goede relatie die we met onze partners hebben graag in stand
houden. We zullen per gemeente of samenwerkingsverband één of twee van onze inkopers als
relatiebeheerder aanstellen die aanspreekpunt is voor alle soorten opdrachten (Buurt, Burger en
Bedrijfsvoering). De relatiebeheerder is de vaste contactpersoon. Deze contactpersoon zal het
traject niet altijd zelf uitvoeren, maar vindt de meest geschikte inkoper binnen de kennisteams om
deze opdracht te begeleiden. Daarnaast is de relatiebeheerder de vraagbaak voor alle inkoop
gerelateerde vragen.

Wat gebeurt er met de lopende trajecten?
In de tweede plaats zijn vanaf januari 2019 in een gemeente verschillende inkopers werkzaam.
Om deze overgang te kunnen organiseren zullen de nieuwe, nog te starten, inkooptrajecten van
onze gemeenten worden overdragen naar de kennisteams. Dit doen we uiteraard niet tijdens een
lopend inkooptraject, zodat we dit proces niet hoeven te verstoren, maar pas telkens bij nieuwe
trajecten die vanaf 2 januari 2019 starten. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de
continuïteit van de begeleiding van de reeds lopende trajecten.
Uiteindelijk verwachten we dat over het verloop van de eerste zes maanden van 2019 het
grootste deel van de inkooptrajecten zal zijn overgedragen.

3

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN MVI
RIJK gaat de gemeenten ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Vele gemeenten binnen RIJK hebben het Manifest
MVI 2016 - 2020 getekend dat opgezet is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Andere gemeenten hebben ander specifiek duurzaamheidsbeleid dat met inkoop moet worden
ondersteund. Voor de effectiviteit van het uitvoeren van dit duurzaamheidsbeleid bij
inkooptrajecten heeft RIJK een integrale MVI-aanpak ontwikkeld die is geïntegreerd in haar
algemene inkoopmethodiek.
Het MVI-programma is RIJK-breed opgezet, waarin gemeenten gezamenlijk de ontwikkeling van
MVI ter hand nemen. Het is een optimale mix tussen acties die het beste collectief kunnen worden
opgezet (marktdialogen, helpdesk, etc.) en acties die voor elke gemeente op basis van hun
wensen specifiek worden ontwikkeld (actieplan, impactanalyse, etc.). Door in beide gevallen
zoveel mogelijk verbindingen te leggen tussen meerdere gemeenten kunnen sneller en goedkoper
instrumenten ontwikkeld worden dan wanneer gemeenten dit ieder voor zichzelf zouden moeten
doen. Concreet betekent dit dat wij de gemeenten gaan bijstaan in het proces van het maken
van beleidskeuzes voor duurzaam inkopen binnen de gemeenten, onderzoeken waar de grootste
impact gevonden kan worden in het geheel van de gemeentelijke inkoop en vervolgens daarvoor
een actieplan opstellen, inclusief pilottrajecten. Hierbij wordt uitgebreid geïnvesteerd in contacten
met de markt en de opbouw/uitwisseling van kennis en ervaring tussen de gemeenten om MVI te
kunnen uitvoeren.
Samen met multidisciplinaire teams in gemeenten zal RIJK samenwerken om deze doelstellingen
lokaal in de gemeente bij inkooptrajecten te behalen. Met behulp van contractmanagement zal in
rapportages inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre deze doelstellingen ook zijn gerealiseerd.
RIJK ondersteunt ten slotte ook de gemeenten in de verantwoording hierover naar de raad en
draagt bij aan de interne en externe communicatie.
Voor RIJK betekent dit dat steeds meer eisen gesteld aan de kennis en vaardigheden van de
inkoper. Kennisuitbreiding en specialisatie zijn daarom van groot belang.
Om nog beter aan te kunnen sluiten op de behoeften van de burgers is RIJK bezig om haar kennis
op de verschillende inkoopterreinen verder te verdiepen. Dit is ook voor de uitvoering van het MVI
van groot belang. Vanuit de verdieping is de inkoper namelijk beter op de hoogte van alle
ontwikkelingen op de markt, ook op het gebied van duurzaamheid. RIJK kan vanuit het
inkoopjaarplan de gemeenten beter adviseren bij het behalen van de doelstellingen.
Het effect van MVI
Slim en groen inkoopbeleid van Nederlandse overheden in 2015 en 2016 heeft
geleid tot minstens 4,9 megaton minder CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse
uitstoot van 600.000 huishoudens. Ook was er milieuwinst door minder uitstoot van andere
schadelijke stoffen en door spaarzamer gebruik van grondstoffen
(bron: RIJKsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

4

AFGERONDE TRAJECTEN
Bestandsscreening
(gemeente Uithoorn)
De gemeente heeft Bestandsscreening, als 4e onderdeel van de re-integratiediensten, middels
een meervoudig onderhandse aanbesteding in de markt gezet. De andere 3 diensten hadden
betrekking op: 1) voorkoming instroom in uitkering, 2) bevordering uitstroom uit de uitkering en 3)
bemiddeling naar betaalde baan, inclusief taalvaardigheid versterken. Aanvullend is de gemeente
een overeenkomst aangegaan voor de bestandsscreening.
Bestandsscreening is een adviesdienst met als doel om een helder beeld te krijgen van de
mogelijkheden van haar cliënten in het uitkeringsbestand, die een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt. Het gaat hier in eerste aanleg om een onafhankelijke beoordeling van de
mogelijkheden van cliënten uit het zittende cliëntenbestand om aan het werk te gaan.
Voor deze aanbesteding waren vijf ondernemingen uitgenodigd waarvan er drie een inschrijving
hebben ingediend. De overeenkomst met Matchcare B.V. is ingegaan medio februari 2018 met
een vaste looptijd t/m 31 december 2019, met aanvullend 2 opties tot verlenging van 2 x 1 jaar.
Maximale looptijd is t/m 31 december 2021.

Meerjaren Groenonderhoud
(gemeente Uithoorn)
Ten behoeve van de uitvoering van het groenonderhoud van de gemeente Uithoorn is er
aanbesteed middels een Europese openbare aanbesteding.
De uitvoer van de werkzaamheden dienen te voldaan aan beeldkwaliteitsniveau B, met
uitzondering van het verwijderen van zwerfafval, waar beeldkwaliteitsniveau A is voorgeschreven.
Er is bij de uitvraag verder rekening gehouden met de toepassing van Social Return.
De uitvoer van de werkzaamheden is opgedeeld in 3 percelen (naar wijkindeling). Hierbij is 1
perceel gelijk aan voorgaande jaren 1 op 1 uitbesteed aan AM Match, de werkorganisatie waar de
gemeente Uithoorn mede aandeelhouder van is. De overige 2 percelen zijn middels de openbare
aanbesteding aan commerciële partijen gegund met een verplichtte SROI van 10%.
Er hebben 8 partijen een inschrijving ingediend, waarvan J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. en
Dolmans Wieringen Prins B.V., de laagste inschrijvingen hebben ingediend voor perceel 1 en
perceel 2. Met deze partijen zijn dan ook onderhoudsovereenkomsten afgesloten, met
ingangsdatum 1 januari 2018, voor een periode van 2 jaar met een eenzijdige verlengoptie vanuit
de gemeente van twee keer één jaar.

Levering, installatie en onderhoud van trapliften
(Duo gemeenten)
De opdracht voor de levering, installatie en het onderhoud van trapliften voor de gemeenten
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn op basis van koop, is via een openbare Europese
aanbesteding in de markt gezet. Er is samen aanbesteed om voor alle drie de gemeenten tot
uniforme afspraken te komen en betere condities te realiseren. Er zijn weinig aanbieders die
trapliften leveren aan gemeenten. Er is daarom een marktconsultatie gehouden om een zodanig
PVE te kunnen opstellen opdat meerdere partijen zouden inschrijven. Twee inschrijvers hebben
een inschrijving gedaan, een derde partij was net te laat met aanleveren. De beoordeling heeft
plaatsgevonden op basis van prijs en kwaliteit waarbij de kwaliteitscriteria betrekking hadden op
communicatie en bejegening. Welzorg B.V. is de winnende inschrijver en heeft de inschrijving met
de laagste prijs ingediend en een goede score behaald bij het onderdeel kwaliteit. In het kader van
het maatschappelijk verantwoord inkopen wordt voor hergebruikte trapliften dezelfde prijs betaald
als voor nieuwe trapliften.
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Warme drankenautomaten en operating services
(gemeenten Uithoorn & Ouder-Amstel)
Deze Openbare Europese aanbesteding had betrekking op de warme drankenvoorziening met
bijbehorende operating services voor de gemeenten Ouder-Amstel en de gemeente Uithoorn, ten
behoeve van de gemeentehuizen en de gemeenten werven. Gelet op de centrale aansturing vanuit
Duo+ werd met deze uitvraag de dienstverlening meer geharmoniseerd en belegd bij één
leverancier, waardoor eenduidigheid ontstaat over de locaties heen. Door op de verschillende
locaties dezelfde werkwijze te hanteren, zal de hoeveelheid facturen, meldingen, bestellingen beter
beheersbaarder worden en kan er efficiënter gewerkt. Andere belangrijk uitgangspunten in deze
aanbesteding waren o.a.: verbetering van de smaakbeleving (voorkeur voor verse bonen),
duurzaamheid en ontzorging van Duo+ door operating services te beleggen bij de leverancier.
Er zijn slechts 2 inschrijvingen ingediend. Voor de totale dienstverlening is een overeenkomst
afgesloten met Maas International B.V. uit Son en Breugel voor een periode van maximaal 7 jaar
(5+1+1). Beoogde ingangsdatum is 1 augustus 2018.

Maaien bermen, taluds en watergangen
(gemeente Uithoorn)
Ten behoeve van de uitvoering van de maaiwerkzaamheden van de bermen, taluds en
watergangen voor de gemeente Uithoorn is er aanbesteed middels een Europese openbare
aanbesteding.
De wijze van aanbesteding heeft geleid tot een optimale benutting van de marktwerking en
geresulteerd in een flinke daling van de kosten ten aanzien van de huidige situatie.
Zes partijen hebben een inschrijving ingediend, waarvan Theo Klever B.V. de laagste inschrijving
heeft ingediend. Met deze partij is dan ook een onderhoudsovereenkomst afgesloten, met
ingangsdatum 5 april 2018 t/m 31 december 2019 met een eenzijdige verlengoptie vanuit de
gemeente van één keer één jaar.

Verbouwing Publieksbalie en Raadszaal Gemeentehuis
(gemeente Diemen)
De huidige publiekshal van de Gemeente Diemen is gedateerd en voldoet naar het oordeel van de
Gemeente in velerlei opzicht niet meer aan de standaarden die gelden voor het huidige
dienstverleningsconcept. De huidige inrichting is nl. gericht om formeel en afstandelijk contact
tussen de Gemeente en haar inwoners en het doel is dan ook om een mooie publiekshal te
creëren waar de inwoners van de Gemeente Diemen op een plezierige manier gebruik kunnen
maken van de diensten die geboden worden. Dit wil de Gemeente realiseren door de publiekshal
een nieuwe frisse uitstraling te geven opdat het publiek wordt uitgenodigd tot informeel contact met
de gemeentemedewerker.
Aan de publiekshal grenst de raadzaal die eveneens in de verbouwing wordt betrokken. Dit traject
wordt eveneens meegenomen om te voorkomen dat de uitstraling van de publiekshal onbedoeld
niet meer past bij dat van de toekomstige raadszaal.
Omdat de Gemeente Diemen zelf nog niet concreet invulling heeft gegeven hoe de toekomstige
publiekshal er precies uit moet komen te zien, is het belangrijk dat te contracteren leverancier ook
dit aspect gaat begeleiden.
Om die reden is de aanbestedingsprocedure er niet op gericht om het beste product te werven
maar erop gericht om de beste expert te contracteren, die samen met de Gemeente Diemen het
voor haar beste product gaat realiseren. De Gemeente heeft verder besloten om zowel publiekshal
als raadszaal circulair aan te besteden en heeft ten behoeve van de aanbesteding van architect en
aannemer/interieurbouwer separaat een bouwmanager (van ICS Adviseurs) middels een
onderhandse aanbesteding aangetrokken die, samen met een extern bureau dat zich richt op
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circulaire economie (Copper8), behulpzaam is bij het opstellen van een PVE en bij de selectie van
architect en aannemer/interieurbouwer. De MVO-aanbesteding is eind Q4 2017 van start gegaan
en de uitkomsten daarvan worden in Q1 2018 verwacht. Er geldt een social return van 2% op het
Werk-component (te verrichten door de aannemer).
Deze aanbesteding zal vervolgens gevolgd worden door de aanbesteding van een
geluidsinstallatie voor de raadszaal. Dat neemt de gemeente echter zelf ter hand.

Kleine Veegwagen
(gemeente Diemen)
De Kleine Veegwagen is voor Team Wijkbeheer in Q3 2017 MVO tegen Laagste Prijs aanbesteed.
Bij kluisopening bleek evenwel dat de uitvraag van dit voertuig onvoldoende scherp gesteld was,
nu er ruimte bleek te bestaan voor interpretatie of en in hoeverre de 3 uitgenodigde leveranciers
naast het voertuig (Levering) eveneens een ROB-contract (Dienst) dienden aan te bieden dat
alsdan onderdeel zou zijn van de aanbieding. Hierop is besloten de procedure af te breken en
opnieuw aan te besteden waarbij ditmaal expliciet de Inschrijvers verzocht werden om niet alleen
ter zake een kleine veegwagen doch tevens ter zake een voor dit voertuig af te sluiten ROBcontract in te schrijven.
Van de 3 uitgenodigde bedrijven schreven er uiteindelijk 2 in en werd er vervolgens voorlopig
gegund aan VTM, waarna bezwaar van de afgewezen Inschrijver Aebi volgde. Tijdens de standstill
ontstond daarop bij Team Wijkbeheer gerede twijfel omtrent de rijstabiliteit en kwaliteit van het
voertuig , naar aanleiding waarvan VTM is uitgenodigd voor een verificatiegesprek en toen
eenmaal vastgesteld werd dat sprake was van een niet bestek conforme inschrijving , is de
inschrijving van VTM alsnog terzijde gelegd en gemotiveerd afgewezen, waarna alsnog aan Aebi is
gegund, waarbij naast de levering van het voertuig tevens en ROB (onderhouds)contract is
afgesloten voor 5 jaar (2 jaar vast en 3 x1 jaar eenzijdig door de gemeente optioneel te verlengen).
VTM bood overigens voor het oude voertuig € 500,= terwijl Aebi hiervoor € 5.500,= bood; het oude
(defecte) voertuig zal worden ingeruild.

Herinrichting Centrum West
(gemeente Diemen)
De buitenruimte van de wijk Diemen Centrum-West is toe aan groot onderhoud en herinrichting.
Voor de uitvoering daarvan is een Definitief Ontwerp in samenspraak met bewoners opgesteld
door de Gemeente Diemen, dat naast een renovatie gelijktijdig een optimalisatie van de inrichting
van de buitenruimte omvat en voornamelijk bestaat uit de herinrichting verhardingsoppervlakken,
zoals woonstraten, trottoirs en pleinen. In het kader van de herinrichting dienen tevens schades
aan de aldaar gesitueerde onderheide wegen hersteld te worden.
Uitgaande van de geraamde kosten zou een (openbare) Europese procedure de eerst
aangewezen aanbestedingsprocedure zijn. Echter, Ingevolge de complexiteit van het werk heeft
het de voorkeur om het Werk middels een openbare aanbesteding met voorselectie (~ niet
openbare Europese procedure) aan te besteden. De complexiteit van het Werk is gelegen in
enerzijds de locatie van het Werk en de beschikbare ruimte om de werkzaamheden uit te voeren.
Anderzijds in de inhoudelijke werkzaamheden van het Werk, waarbij de combinatie tussen civiel en
constructieve aspecten om gespecialiseerde aannemers vraagt. Naast kwaliteit zijn
procesbeheersing en ontzorging kernbegrippen. De beoogde partner is betrouwbaar, ervaren, pro
actief, denkt mee èn ontzorgt. Hierbij is niet alleen een sleutelrol weggelegd voor de vaste
contactpersonen van de Gemeente als Opdrachtgever maar ook voor de vaste contactpersonen
van de Inschrijver aan wie gegund wordt als opdrachtnemer in de verschillende fasen van het
traject, t.w. de voorbereidingsfase (aanbestedingsfase), de implementatiefase alsook tijdens de
uitvoeringsfase. De huidige markt trekt de laatste tijd erg aan; er komen meer orders binnen
waardoor het voorkomt dat aannemers niet altijd inschrijven omdat het werk niet in de planning
past en waardoor bovendien de prijzen scherp op lopen. Aldus is geadviseerd om de aanbesteding
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uit twee fasen te laten bestaan: Enerzijds de fase teneinde geïnteresseerde partijen te selecteren
(selectiefase) anderzijds de geselecteerde gegadigden uit te nodigen een Inschrijving te doen
(inschrijvingsfase) en gekozen voor een niet openbare Europese procedure, waarbij gegund zou
worden op prijs en kwaliteit, met als beoordelingsmethodiek “gunnen op waarde”, waarbij met
fictieve kortingen en bijtellingen gewerkt wordt en van invloed kunnen zijn op de inschrijfsom en
tevens als dwangsommen worden opgenomen ter naleving van het met de aannemer af te sluiten
contract.
Voor de selectiefase hebben zich 5 partijen aangemeld, waarvan uiteindelijk 2 afvielen omdat ze
niet dan wel in onvoldoende mate aan de selectie-criteria bleken te voldoen. Voor de 3
overgebleven partijen voor de inschrijffase heeft een mondelinge toelichting op het Werk
plaatsgevonden middels een zgn. Aanwijs, doch haakten na de Nota van Inlichtingen alsnog 2
bedrijven af omdat het hen enerzijds aan tijd ontbrak om een goed EMVI-plan te schrijven en
anderzijds aan tijd om het werk vervolgens ook uit te voeren (de GWW markt is thans behoorlijk
overspannen). De overgebleven Inschrijver, AW Vessies, die al veel werk verricht in Diemen (te
denken valt o.m. aan de Oost-West as en Plantage de Sniep) bleek vervolgens de enige
inschrijver, waarbij gebleken is dat ook Diemen niet gevrijwaard wordt van oplopende bouwprijzen
in de GWW sector, nu er een inschrijving gedaan werd dat fors boven de directieraming lag.
Nu er slechts 1 inschrijving gedaan was, en per saldo van een mislukte aanbesteding, is hierop
met AW Vessies onderhandeld met als gevolg dat in gezamenlijk overleg met de gemeente
gekomen is tot een verdere optimalisatie van werkzaamheden, met een kostenbesparing van €
890.000,= tot gevolg. Er wordt een social return toegepast van 1% op de opdrachtsom.

Renovatie elektrotechnische installatie 2 bruggen
(gemeente Diemen)
De Gemeente beheert de Venserbrug en de Diemerbrug over de Weespertrekvaart te Diemen. De
Venserbrug en Diemerbrug betreffen beiden ophaalbruggen uit het begin van de jaren tachtig. De
Venserbrug wordt lokaal bediend terwijl de Diemerbrug op afstand wordt bediend vanuit het
bediengebouw Venserbrug. De elektrotechnische installaties van beide bruggen zijn verouderd en
na intensief gebruik toe aan vervanging.
Het project behelst dientengevolge twee machines van beide voormelde bruggen en bestaat in
hoofdzaak uit het fabriceren, leveren en monteren van onderdelen t.b.v. de aandrijvingen en
elektrische installaties, het verrichten van ontwerp- en bijkomende werkzaamheden. Ter zake de
voorkeur voor leveranciers is advies uitgebracht door Iv-Infra BV en Iv-Water BV (de
ingenieursbureaus die ook het bestek hebben opgesteld). Ervaringen met de door hen
voorgedragen leveranciers hebben immers de afgelopen jaren uitgewezen dat prijs en kwaliteit
voldoen aan de eisen die worden gesteld en is een MVO uitgeschreven en op laagste prijs gegund
nu immers alle minimale eisen reeds genoegzaam vastliggen in het bestek. Er zijn bedrijven
uitgenodigd om een inschrijving te doen, waartoe tevens een schouw heeft plaatsgevonden.
Langezaal & Inniger is de winnende inschrijver gebleken, ook al bleek diens inschrijving
aanmerkelijk te verschillen van het oorspronkelijk geraamde bedrag (de huidige leverancier
schreef zelfs in met een inschrijfsom dat 2x zoveel als de raming bedroeg). Na meerder
gesprekken in het kader van een verificatie is verder besloten dat dat de in het bestek genoemde
RAMS komt te vervallen, waarvoor in de plaats komen de componenten voorgeschreven door
Waternet welke worden getest met de zgn. Testkoffer van Waternet tijdens de FAT-COB, welke
omstandigheden zullen leiden tot minderwerk, waarvoor nog verrekening zal plaatsvinden (en dat
nog later zal blijken hoe hoog die besparing zal uitvallen).
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Reiniging en Inspectie Riolen
(DE BUCH, Aalsmeer + Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel)
Voor deze aanbesteding zijn verschillende gemeenten gezamenlijk met elkaar opgetrokken
teneinde te komen tot het doelmatig en rechtmatig selecteren en contracteren van een leverancier
voor het uitvoeren van reiniging èn inspectie van riolen bij verscheidene deelnemende Gemeenten
(i.c. betrof het hier DE BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo), Amstelveen & Aalsmeer en
Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel). Het reinigen en inspecteren van riolen is essentieel om de
kwaliteit van het rioleringsstelsel te waarborgen en daartoe de conditie van het rioleringsstelsel te
monitoren en te bewaken, zodat tijdig onderhoud en noodzakelijke reparaties uitgevoerd kunnen
worden.
De focus ligt op de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van reiniging en inspectie. Dit
betekent dat de aanbesteding zich richt op de eisen die de Gemeenten hebben t.a.v. de
dienstverlening, waarbij ook rekening wordt gehouden met de wensen en er ruimte is (waar van
toepassing) voor maatwerk per Gemeente. Vanuit dit kader wordt vervolgens bepaald welke
Inschrijver de dienstverlening voor de meest voordelige prijs aanbiedt.
Aanverwante doelen die met deze gezamenlijke aanbesteding worden beoogd zijn: Efficiëntere
werkwijze (voor de deelnemende Gemeenten kan de werkwijze efficiënter worden door een
(raam)contract aan te gaan voor meerdere jaren (maximaal 4) waardoor niet meer ieder jaar een
opdracht hoeft te worden aanbesteed), 2. Gunstigere voorwaarden (door een gezamenlijke
aanbesteding is het opdrachtvolume groter, dit in combinatie met een meerjarencontract dat het
bedrijf of de bedrijven meer zekerheid geeft, maakt dat de tarieven en de inkoopvoorwaarden voor
de diensten gunstiger kunnen uitvallen.
Aan de deelnemende gemeenten is ondersteuning geboden bij het schrijven van een gezamenlijk
PvE en vervolgens is een openbare Europese procedure doorlopen waarbij gegund is op Laagste
Prijs, nu alle minimum eisen reeds in het bestek vastlagen en weinig onderscheidend vermogen
bestond op de te leveren kwaliteit, in het kader waarvan inschrijvers gevraagd werd om prijzen ter
zake fictieve hoeveelheden die dan tijdens de contractduur gestand dienen geworden gedaan.
Rekening houdend met accentverschillen die tussen de deelnemende gemeenten bleken te
bestaan is gekozen voor een opdeling in 3 percelen waarbij DE BUCH een perceel vormde,
Amstelveen & Aalsmeer samen een perceel en tot slot Diemen samen met Uithoorn en OuderAmstel als één perceel hebben opgetrokken.
Inmiddels is onlangs bekend geworden dat voor Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel inschrijver
Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V. de nieuwe leverancier wordt per 1 augustus 2018. Er geldt
een contractduur van 4 jaar, waarvan 2 jaar vast en 2x 1 jaar optioneel eenzijdig door de
gemeente te verlengen. Voor DE BUCH is per 1 augustus VanderValk+Degroot BV te Poeldijk de
leverancier geworden en ook voor deze leverancier een contractduur geldt van 4 jaar, waarvan 2
jaar vast en 2x 1 jaar optioneel.

Smartphones
(DUO gemeenten)
Betreft een EU openbare procedure waarbij het startgesprek in Q3 2017 heeft plaatsgevonden
waarna een inkoopstrategie is opgesteld en vervolgens enige tijd on hold gestaan heeft. Deze
aanbesteding is gecombineerd met de hierna genoemde aanbesteding ter zake werkplek-, server
en netwerkapparatuur teneinde (nog) meer schaalvoordeleen te behalen.

Werkplek-, server- en netwerkapparatuur & smartphones
(Duo gemeenten)
Tot op het moment van aanbesteding werd hardware zoals werkplek-, server- en
netwerkapparatuur, alsmede smartphones door Duo+ min of meer op ad-hoc basis ingekocht op
het moment dat daar behoefte aan is (overwegend uitbreiding, incidenteel vervanging). Dit paste
ook bij de fase van ontwikkeling waar deze nog jonge samenwerkingsorganisatie zich tot nog toe
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bevond. Dergelijke hardware wordt momenteel dus al naar gelang de behoefte in relatief kleine
batches ingekocht bij diverse partijen (veelal na een kortstondig prijsvergelijking dmv. websites).
Daar liggen verder geen raam- of andersoortige overeenkomsten aan ten grondslag. Inmiddels is
duidelijk dat de komende tijd vervanging meer en meer een rol gaat spelen. Mede om die reden is
er inmiddels een meerjarige investeringsagenda opgesteld. Gelet op de mate van volwassenheid
waarnaar de organisatie zich zo langzaamaan beweegt, zal de inkoop van hardware dus niet
langer ad-hoc maar veeleer planmatig plaatsvinden op basis van de vervangingscyclus. De
daarmee gemoeide kosten van enkele honderdduizenden euro’s per jaar rechtvaardigen een
(Europese) aanbesteding. In het kielzog daarvan wil Duo+ bovendien een flinke kwaliteitsslag
maken met betrekking de administratieve en logistieke afhandeling van geplaatste orders,
uniforme procedures t.a.v. bestellingen, facturatie, afhandeling van garantieclaims, reparaties en
dergelijke. Er is behoefte aan één aanspreekpunt, dat bovendien proactief meedenkt. Uit het
oogpunt van met name beheer heeft Duo+ immers belang bij een homogeen hardware landschap
(met identieke of soortgelijke typen apparatuur voor gelijksoortige toepassingen). Oftewel: niet
allerlei verschillende typen laptops, monitoren, smartphones, switches, etc. maar één of een
beperkt aantal typen, zo veel mogelijk dezelfde fabrikant. Daarnaast is een stabiel en bij voorkeur
zo laag mogelijk prijspeil van de aan te schaffen apparatuur natuurlijk van groot belang. De raming
is gebaseerd op de meerjarige investeringsagenda die in mei 2018 voor I&A Duo+ is opgesteld.
Omdat I&A Duo+ voor investeringen een zgn. ideaalcomplex hanteert, zijn deze kosten ieder jaar
grosso modo gelijk. Een dergelijk ideaalcomplex zorgt nl. voor gelijkblijvende lasten in de
exploitatie over de jaren heen, zodat pieken en dalen in zowel het exploitatiebudget van I&A als de
betreffende bijdragen van de afzonderlijke DUO-gemeenten worden voorkomen. Bij de vorming
van Duo+ is reeds uitgegaan van voorspelbare, gelijkmatige kosten met betrekking tot I&A; In het
ICT-realisatieplan Duo+ uit 2014 (De Viersprong) staat daarover: “reguliere vervanging van de
hardware gaan in een ideaalcomplex (5 jaar)”. Dat wil zeggen dat de hardware in een cyclus van 5
jaar evenredig vervangen wordt. Dit voorkomt de vorming van de benodigde kapitaallasten en
heeft als voordeel voorspelbare en over de jaren gelijke kosten.
Vanwege de afschrijvingstermijn van 5 jaar voor hardware (enige uitzondering hierop zijn mobiele
telefoons, waarvan de afschrijvingstermijn / vervangingscyclus 3 jaar bedraagt) wordt er gekozen
voor een contract met looptijd van 5 jaar (3 jaar + 2x verlenging met 1 jaar). Het voornemen is om
medio augustus 2018 te publiceren (EU openbaar) waarbij de doelstelling is het contracteren van
één leverancier ter zake de aanschaf en levering van werkplek hardware (w.o. smartphones) en
ICT (netwerk) infrastructuur en daaraan gerelateerde dienstverlening, waarbij de door de
leverancier geoffreerde kortingen gestand dienen te worden gedaan voor de loop van het contract.
Er werd zowel op prijs als op kwaliteit beoordeeld, waarbij Duurzaamheid een gunningsonderdeel
vormde.

Holland Park West
(gemeente Diemen)
Medio 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot herontwikkeling van Bergwijkpark Noord (verder
te noemen: “Holland Park”). Doel was het huidige kantorengebied te her-ontwikkelen tot een
gemengd woon-werkgebied met voorzieningen. In 2013 is het “Masterplan Bergwijkpark;
aanpassing en verdere uitwerking” door de gemeenteraad vastgesteld en is vervolgens tussen
Snippe Projecten en de Gemeente in november van dat jaar een raamovereenkomst gesloten die
de basis vormt voor de herontwikkeling van het grootste (noordoostelijke) deel van Holland Park.
Dit deel wordt thans gerealiseerd. Naast het huidige Holland Park heeft de Gemeente zelf ook
grondeigendommen in het gebied. Tussen 2013 en 2018 is er veel gebeurd. Diverse plandelen zijn
klaar en de eerste bewoners geven reeds kleur en levendigheid aan de wijk. Nog meer gebouwen
staan in de steigers in het kader waarvan onder meer de uitbreiding van de Campus in aanbouw
is. Het succes van voornoemde ontwikkelingen valt samen met de enorme druk op de
woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Deze urgente maatschappelijke behoefte is voor de
Gemeente Diemen de hoofdreden om Holland Park West nu versneld op te pakken. Daarnaast wil
de Gemeente nog meeliften op het succes van Holland Park. In dat kader wil de Gemeente voor
dit gebied zo snel mogelijk overeenstemming bereiken met een marktpartij om woningbouw (600 à
700 woningen) alsmede een Brede School in het gebied te realiseren en tevens de openbare
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ruimte verder in te richten. Met het in de markt zetten van alle werkzaamheden als één
overheidsopdracht worden de risico’s voor zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer
beperkt, terwijl de Gemeente organisatorisch ontzorgd wordt doordat men slechts één
aanspreekpunt heeft voor de gehele uitvoering (ontwerp, bouw en uiteindelijke realisatie en
oplevering) van het Werk.
De Gemeente heeft kader-stellende documenten opgesteld ter integrale invulling van de ruimtelijke
aspecten voor de ontwikkeling van het gebied (t.w. Stedenbouwkundig Programma van Eisen,
Beeldkwaliteitsplan, Technisch Programma van Eisen, Duurzaamheidsnota, Ruimtelijk Functioneel
en Technisch Programma van Eisen Brede School) met daaraan gekoppeld een bouwplicht.
Binnen de in voormelde stukken gegeven kaders kunnen ontwikkelaar(s) het stedenbouwkundig
plan, het architectonisch concept en de landschappelijke kwaliteit nader uitwerken en zelfs met
eigen voorstellen komen wanneer dit de plankwaliteit en/of beoogd ambitieniveau naar het oordeel
van de Gemeente Diemen ten goede komt. Ingevolge het multidisciplinaire karakter en de
complexiteit van het Werk (dat om een gespecialiseerde, betrouwbare en ervaren contractspartij
vraagt, waarbij voor meerdere jaren met andere partijen moet worden samengewerkt) en de
substantiële investering die van de Inschrijver wordt gevraagd teneinde een Inschrijving te kunnen
doen (gerelateerd aan het maken van een schetsontwerp voor het gehele gebied), wordt
geadviseerd om de gehele overheidsopdracht middels een openbare aanbesteding met
voorselectie (~ niet openbare Europese procedure) aan te besteden om uiteindelijk 5 partijen voor
de inschrijffase te selecteren, waarbij er uiteindelijk op basis van beste prijs/kwaliteitsverhouding
(BPKV) zal worden gegund. De complexiteit van het Werk is enerzijds gelegen in de vele ambities
die in de gebiedsontwikkeling zijn verwerkt en anderzijds in de inhoudelijke werkzaamheden van
het Werk, waarbij de combinatie van het ontwerpen en bouwen van woningen en een Brede
School enerzijds en tegelijkertijd het inrichten van de publieke ruimte anderzijds om
gespecialiseerde en ervaren partijen vraagt. In hoofdlijnen is een inkoopstrategie gereed en zal in
samenwerking met de projectgroep de gunningscriteria (waaronder ter zake duurzaamheid) en
beoordelingsmethodiek verder worden uitgewerkt waarna de vertaalslag naar een selectieleidraad
en inschrijfleidraad volgt. Er zal zowel op social return als op duurzaamheid worden ingezet. De
financiële resultaten zijn pas in 2019 te verwachten.

Diverse voertuigen team Wijkbeheer
(gemeente Diemen)
Door team Wijkbeheer van Diemen dienen diverse voertuigen (w.o. Rioolwagen met doorspuitunit,
Veegwagen en een Pick-Up) aangeschaft te worden. Hiertoe hebben in Q4 2016 de eerste
startgesprekken plaatsgevonden. De diverse PvE’s zijn inmiddels voor handen en verder zijn er de
benodigde inkoopstrategieën en aanbestedingsdocumenten opgesteld t.b.v. meerdere
afzonderlijke meervoudige onderhandse procedures waarbij op Laagste Prijs zal worden gegund
ter zake de levering van diverse voertuigen. Zowel ten aanzien van de Pick up als
bestratingsvoertuig (beiden met een onderhouds- (ROB)contract) zal naar verwachting in het
tweede halfjaar tot publicatie worden overgegaan en zal, nadat er een afwijkingsbesluit voor
handen is, de Rioolwagen met doorspuitunit tenslotte eveneens door de Gemeente zelf
enkelvoudig onderhands worden aanbesteed. De oude Pick up zal worden gehandhaafd en voor
gladheidsbestrijding en/of uitzonderlijke situaties zal worden ingezet. De kleine veegwagen is
hiervoor reeds aan de orde gekomen.
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HELPDESK EN ADVIES
Ziet toe op het leveren van ondersteuning in de meest brede zin van het woord ter zake diverse
inkoopperikelen, waaronder (doch niet uitsluitend) het geven van input ter zake de Algemene
Inkoopvoorwaarden alsmede ten behoeve van een door de accountant uitgevoerde spendanalyse, ter zake de Groslijst, assisteren bij diverse enkelvoudig en meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedures, alsmede een voorgenomen EU openbare procedure Openbare
Verlichting, EU openbare procedure Ingenieursdiensten en MVO procedure Geluidsinstallatie
Raadzaal die de gemeente Diemen allen zelf ter hand zal nemen.
RIJK heeft in samenspraak met de Duo gemeenten diverse contracten welke indertijd via RIJK
afgesloten zijn, waarvan de looptijd verstrijkt en het contract verlengbaar is, opnieuw verlengd.

LOPENDE TRAJECTEN
Aanbesteding WMO
(Duo gemeenten)
Significant en RIJK ondersteunen de Duo gemeenten in de komende aanbesteding WMO.

Aanbesteding component Jeugdzorg
(Duo gemeenten)
RIJK ondersteunt de Duo gemeenten in de komende aanbesteding Component Jeugdzorg.

Schoonmaak
(Duo gemeenten)
Er is Intern binnen Duo nog wat gesteggel over de scope van deze aanbesteding. In ieder geval
betreft dit de gemeentehuizen en werven van Uithoorn en Ouder-Amstel, met naar aller
waarschijnlijkheid als toevoeging gemeentelijk vastgoed Uithoorn. Belangrijk is dat in projectteam
zowel afdeling vastgoed UH als Interne Dienstverlening Duo+ vertegenwoordigd zijn en dat
rol/taakverdeling tussen beide afdelingen helder en duidelijk zijn.

Inhuur D&B adviseur Thamerdal
(Gemeente Uithoorn)
Na deze aanbesteding wordt direct aansluitende een zelfde aanbesteding gedaan voor
Zijdelwaard. Voortgang is van belang i.v.m. verkrijgen/wegvallen van subsidie.

Afval
(gemeente Ouder-Amstel)
Opdracht is nog niet gegund. Er was 1 inschrijver de huidige leverancier. Op dit moment is het niet
mogelijk om te gunnen gezien inschrijving ver boven de raming ligt. Men is nu met de leverancier
in gesprek om te kijken of men nader tot elkaar kan komen. Mocht dit niet zo zijn, dan is Duo+
genoodzaakt zich opnieuw te beraden en dat zou kunnen leiden tot (een) nieuwe
aanbesteding(en). Contactpersonen zijn hier Eric Kling (projectleider), Harm Boud en Marian
Vermaas. Week 51 worden (on)mogelijkheden besproken in college.
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FINANCIEEL RESULTAAT 2018

Onderwerp

Bestandsscreening

Raming

€100.000

Gegunde
waarde

€66.000

Resultaat

€24.000

Looptijd

2**+1+1

Leverancier

Matchcare B.V.

P1: J.M. de Wit
Groenvoorziening B.V.
Meerjaren Groenonderhoud
Uithoorn

€2.608.000

€2.104.324

€503.676

2+1+1

P2: Dolmans Wieringen
Prins B.V.
P3: AM Match (1op1)

Levering, installatie en
onderhoud van trapliften

€420.000

€399.640

€20.360

2+1+!*

Welzorg Nederland B.V.

Warme drankenautomaten
en operating services
(Uithoorn & Ouder-Amstel)

€294.000

€293.977

€23

5+1+1

Maas International B.V.

Maaien bermen, taluds en
watergangen gemeente
Uithoorn

€360.000

€269.955

€90.045

2+1

Kleine Veegwagen

€175.000

€175.010

-€10

Aanschaf en
onderhoud
2+1+1+1

€7.852.000

€9.000.000

€1.148.000

eenmalig

AW Vessius

€780.000

€1.217.500

-€437.500

eenmalig

Langezaal & Inniger B.V.

Herinrichting Centrum West

Renovatie elektrotechnische
installatie
2 bruggen

Theo Klaver B.V.

Aebi Schmidt
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