Raadsmededeling - Openbaar
Nummer
Datum
B&W datum
Beh. Ambtenaar
Portefeuillehouder
Onderwerp

:
:
:
:
:
:

67-2018
12 juli 2018
10 juli 2018
Wilco Groot Roessink
M.J. Veldhuizen
Reconstructie Spoorstraat Dinxperlo

Aanleiding:
Wegens de technische staat van de weg en om extra kosten te voorkomen is het noodzakelijk om eind
2018 te starten met de reconstructie van de Spoorstraat te Dinxperlo.

Inhoud Mededeling:
De Spoorstraat te Dinxperlo staat in de planning om in 2018 gereconstrueerd te worden. Het krediet
van € 545.000 is in de begroting 2019 opgenomen. De besluitvorming daarover vindt op 6 november
2018 plaats. De financiële middelen zijn dan per 1 januari 2019 beschikbaar. Wegens de technische
staat van de weg en om extra kosten te voorkomen is het noodzakelijk om eind 2018 al te starten met
de uitvoeringswerkzaamheden.
Deze zomer moet het bestek dan aanbesteed en gegund worden, zodat in het najaar met de
uitvoeringswerkzaamheden gestart kan worden. Formeel gezien mag een bestek t.b.v. de
uitvoeringswerkzaamheden pas aanbesteed en gegund worden, wanneer de financiële middelen
beschikbaar zijn. Het college is gevraagd om akkoord te gaan met het op voorhand reeds
aanbesteden en gunnen van het bestek t.b.v. de uitvoeringswerkzaamheden.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Collegevoorstel
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Gemeente

Collegevoorstel
Nummer: ,2Ot(

t

Aaften
Openbaar

1

3t(_Ib

fl Niet openbaar
E Vertrouwelijk

Onderwerp
Spoorstraat te Dinxperlo

3

Besluit
conform
conform met opmerkingen
D aangehouden
E niet conform

Beslispunten
1. Akkoord gaan met het voorhand aanbesteden en gunnen van de uitvoeringswerkzaamheden
reconstructie Spoorstraat te Dinxperlo
2.
3.
Verantwoordelijken:
Afdeling
: Bestuur en Openbare Ruimte
Naam
: A.H.J. Nijhuis
Tel. Nr.

:

(0543) 49 33 33

Bestuurlijke planning:
Datum college
: 10juli 2018
Gewenste
12juli2018
datum raad
Voorstel /
Mededeling
Mededeling

Paraaf afdelingshoofd

Paraaf portefeuillehouder

Naam

Naam

:

J. van der Brug

:

M.J. Veldhuizen

Samenvatting:
De Spoorstraat te Dinxperlo staat in de planning om gereconstrueerd te worden. Het krediet van
€ 545.000 is in de begroting 2019 opgenomen. De besluitvorming daarover vindt op 6 november 2018
plaats. De financiële middelen zijn dan per 1januari 2019 beschikbaar. Wegens de technische staat
van de weg en om extra kosten te voorkomen is het noodzakelijk om eind 2018 al te starten met de
uitvoeringswerkzaamheden. Deze zomer moet het bestek dan aanbesteed en gegund worden, zodat
in het najaar met de uitvoeringswerkzaamheden gestart kan worden. Formeel gezien mag een bestek
t.b.v. de uitvoeringswerkzaamheden pas aanbesteed en gegund worden, wanneer de financiële
middelen beschikbaar zijn. Bij deze vragen wij u om akkoord te gaan met het op voorhand reeds
aanbesteden en gunnen van het bestek t.b.v. de uitvoerings-werkzaamheden. De raad zal middels
een raadsmededeling worden geïnformeerd.
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Informatieblad
Nummer:
Beslispunten
1. : Akkoord gaan met het op voorhand aanbesteden en gunnen van
de
uitvoeringswerkzaam heden reconstructie Spoorstraat te Dinxperlo
2.
3.
Inleiding
De Spoorstraat te Dinxperlo staat in de planning om gereconstruee
rd te worden. Het krediet van
€ 545.000 is in de begroting 2019 opgenomen. De besluitvorming
daarover vindt op 6 november
2018 plaats. De financiële middelen zijn dan per 1 januari 2019
beschikbaar. Wegens de
technische staat van de weg en om extra kosten te voorkomen is het
noodzakelijk om eind 2018 al
te starten met de uitvoeringswerkzaamheden.
Deze zomer moet het bestek dan aanbesteed en gegund worden,
zodat in het najaar met de
uitvoeringswerkzaamheden gestart kan worden. Formeel gezien
mag een bestek t.b.v. de
uitvoeringswetkzaam heden pas aanbesteed en gegund worden, wannee
r de financiële middelen
beschikbaar zijn. Bij deze vragen wij u om akkoord te gaan met
het op voorhand reeds
aanbesteden en gunnen van het bestek t.b.v. de uitvoeringswerkzaam
heden.
Argumenten
Om onnodige kosten voor de herstelwerkzaamheden te voorkomen,
is het noodzakelijk om reeds te
starten in 2018.
Het bestek wordt conform het inkoopbeleid meervoudig onderhands
aanbesteed.
Kanttekeningen
Het risico bestaat dat de raad niet akkoord gaat met het beschikbaar
stellen van het gevraagde
budget.
Intern overleg gevoerd met: (Afd.; Team; Persoon.)
Overlegpunten:
Afdeling FBI: team Financiën en Administratie: Evelien Hillen,
Afdeling FBI: team Control en DIV: Esther Eising
Afdeling Bestuur en Openbare Ruimte, team BOR: Jos Roerdink
Participatie en Communicatie
n.v.t.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Bij positieve besluitvorming wordt op voorhand het bestek aanbesteed
en gegund.
Bijlagen
n.v.t.
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Nummer:
Beslispunten
1. : Akkoord gaan met het op voorhand aanbesteden en gunnen
van de
uitvoeringswerkzaam heden reconstructie Spoorstraat te Dinxperlo
2.
3.

Collegebesluit
Opmerkingen van de secretaris en/of het coIege
Conform

B.enW.

10

Conform met opmerkingen:

Niet conform:

Aangehouden:

Persgesprek

Ja

Nee
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