
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  19 maart 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  B.L. Schuite, Openbare werken  

Onderwerp:  opdracht groenonderhoudsbestek SWB 2013 

 

1. Aanleiding 

Voor het groenonderhoud in de kernen en op de begraafplaatsen heeft het college besloten de 

SWB opdracht te geven voor het uitvoeren van het bestek nr. OW.UB120901 en daarvoor de 

afdelingsmanager OW volmacht te verlenen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Op grond van de Alleenrechtverordening en middels inschrijving op het onderhoudsbestek 

heeft de SWB, na prijsonderhandeling met de afdeling Openbare Werken, op 6 februari 2013 

een aanbieding gedaan die budgettair past. Het uitvoeren van het groenonderhoud komt op 

deze wijze tot stand zoals is opgenomen in het programma 04 Leefomgeving. 

 

In 2010 heeft uw gemeenteraad een Alleenrechtverordening vastgesteld. De verordening stelt 

de gemeente in staat haar sociale doelstelling in te vullen door het sociaal werkvoorzienings.

schap, in dit geval de SWB, in principe het alleenrecht voor het onderhoudswerk in het groen 

te gunnen van 2011 t/m 2014. In die verordening is een voorwaarde opgenomen dat na 

onderhandeling een marktconforme prijsstelling wordt gehanteerd. 

 

Gedurende dit uitvoeringsjaar wordt gemonitord dat het kwaliteitsniveau overeenkomt met de 

afspraken binnen programma 04 Leefomgeving. 

3. Conclusie 

De inschrijving en het resultaat van de onderhandeling sluit op € 532.000,. exclusief BTW. De 

inschrijving van bestek nr. OW.UB120901 past binnen het beschikbare budget. 


