
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
18R.00224 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum 3 april 2018 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Ten Hagen 

Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Ruimte 

E. van den Elshout 

8743 

elshout.e@woerden.nl 

18R.00224 

Ķcmccntť 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Hugo Bulk, Hendrie van Assem, Marco Hollemans en Reem 
Bakker van de Fractie van CU/SGP, Inwonersbelangen, CDA en W D over catering en 
schoonmaakwerkzaamheden Stadhuis 

Beantwoording van de vragen: 

Na afloop van het lijstrekkersdebat op 15 maart j l. georganiseerd door OKW, kwam de indieners van deze 
vragen het volgende te ore. Ferm Werk zou van de gemeente Woerden de opdracht gegund hebben 
gekregen om catering- en schoonmaakwerkzaamheden in het nieuwe stadhuis te gaan verzorgen. 
De fracties hebben daarom de volgende vragen: 

1. Klopt dit, zo ja, waarom is de raad niet geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief over dit 
voornemen? 

Antwoord: 
Met Ferm Werk zijn gesprekken gaande om voor het nieuwe stadhuis en voor meer gemeentelijke panden 
de schoonmaak te realiseren en om voor het nieuwe stadhuis de catering te organiseren. De uitvoering 
hiervan past binnen de vastgestelde kaders, vandaar dat de raad hierover niet geïnformeerd is. Met Ferm 
Werk worden gesprekken gevoerd vanuit de wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De 
gesprekken zijn in dit stadium oriënterend van aard. 

2. Hoe is het gunningsproces verlopen? Is er een aanbesteding geweest, hebben organisaties met een 
vergelijkbaar aanbod kunnen inschrijven? 

Antwoord: 
Er is nog geen sprake van een formele overeenkomst (gunning) betreffende deze werkzaamheden, maar 
het lijkt voor beide partijen een realistische en haalbare optie. Deze inbesteding past binnen de hiervoor 
geldende aanbestedingsregels. Mocht hier onverhoopt geen of slechts gedeeltelijk overeenstemming met 
Ferm Werk uit voortvloeien, dan volgt vanzelfsprekend een reguliere openbare aanbestedingsprocedure 
voor één of beide percelen. 

3. Is de opdracht al definitief gegund, zo ja, voor hoeveel jaar? 

Antwoord: 
Er is zoals gezegd nog niets definitief gegund. Besluitvorming hierover wordt eind april verwacht. 

Pagina 1 van 2 



Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer, 18.005226 

De secretaris, 

V.J 
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From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: 19 Mar 2018 10:06:36
To: !Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - catering- en schoonmaakwerkzaamheden stadhuis
Attachments: art. 40 vragen - catering- en schoonmaakwerkzaamheden stadhuis.pdf 

Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fracties van CUSGP, Inwonersbelangen, CDA en VVD inzake de 

aanbesteding van catering en schoonmaakwerkzaamheden voor het stadhuis. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 

30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 18 april 2018. 

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | adjunctgriffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



 

Woerden, 16 maart 2018 

 

Betreft: artikel 40-vraag inzake catering- en schoonmaakwerkzaamheden stadhuis 

 

Geacht college, 

Na afloop van het lijstrekkersdebat op 15 maart jl. georganiseerd door OKW, kwam de 

indieners van deze vragen het volgende te ore. Ferm Werk zou van de gemeente Woerden 

de opdracht gegund hebben gekregen om catering- en schoonmaakwerkzaamheden in het 

nieuwe stadhuis te gaan verzorgen.  

De fracties hebben daarom de volgende vragen: 

1. Klopt dit, zo ja, waarom is de raad niet geinformeerd middels een 

raadsinformatiebrief over dit voornemen? 

2. Hoe is het gunningsproces verlopen? Is er een aanbesteding geweest, hebben 

organisaties met een vergelijkbaar aanbod kunnen inschrijven? 

3. Is de opdracht al defintief gegund, zo ja, voor hoeveel jaar?  

Wij kijken uit naar een adequate beantwoording op korte termijn.  

Met vriendelijke groet, 

Namens de fracties,  

CU-SGP Woerden, Hugo Bulk 

Inwonersbelangen, Hendrie van Assem 

CDA, Marco Hollemans 

VVD, Reem Bakker 
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