
Vragen van de heer C. Maan, Stichtse Vecht Beweegt, d.d. woensdag 4 oktober 2017 
 
 
Beste Mevrouw Bakker, 
 
In de stukken benoemt U Leef als uitvoerende partij. Strikt genomen ontneemt U hiermede de 
mogelijkheid aan te besteden en weet de uitvoerende partij als dit door de raad is dat ze op-
dracht hebben.  
Mijn vragen in deze zijn: 
1. Vallen deze werkzaamheden onder de aanbestedingsregels? 
2. Welke andere partijen zijn er benaderd om dit traject te begeleiden? 
3.  Wordt er nog een commercieel traject gedaan als Leef deze werkzaamheden gaat uitvoe-

ren? Bijv. Een korting of anders. 
4. Is het juridisch te verklaren dat een stuk geheim wordt gehouden als de namen van de 

uitvoerende partijen genoemd worden waardoor er ongelijkheid c.q. andere problemen 
kunnen ontstaan en dat er nu keihard de naam in staat, waarbij je elke andere partij uit-
sluit? 

5. Mag je wel namen noemen in deze openbare stukken? 
 
Ik hoor graag van U. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cor Maan. 
 
 
 
Vraag 1 
Vallen deze werkzaamheden onder de aanbestedingsregels? 
 
Antwoord 1 
Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van Stichtse Vecht is altijd van toepassing, dus ook in deze situa-
tie. 
 
 
Vraag 2 
Welke andere partijen zijn er benaderd om dit traject te begeleiden? 
 
Antwoord 2 
De bestaande overeenkomst voorziet in een verlengingsmogelijkheid. Er zijn voor dit nieuwe traject, 
ingaande per 1 januari 2018, daarom geen andere partijen benaderd. Dit is wel gebeurd bij het oor-
spronkelijke inkooptraject. 
 
 
Vraag 3 
Wordt er nog een commercieel traject gedaan als Leef deze werkzaamheden gaat uitvoeren? Bijv. 
een korting of anders. 
 
Antwoord 3 
Leef was, zoals u weet, uitvoerder van de opstartfase. We hebben de uitvoering gedurende dit jaar 
zorgvuldig gemonitord en geëvalueerd. Op basis daarvan kunnen we stellen dat in de offerte geen 
ruimte zit voor een korting of anders. Inzetten op een korting of anderszins, snijdt in de (kwaliteit van 
de) dienstverlening aan onze inwoners en komt de resultaten niet ten goede. 
 
  



Vraag 4 
Is het juridisch te verklaren dat een stuk geheim wordt gehouden als de namen van de uitvoerende 
partijen genoemd worden waardoor er ongelijkheid c.q. andere problemen kunnen ontstaan en dat er 
nu keihard de naam in staat, waarbij je elke andere partij uitsluit? 
 
Antwoord 4 
Het is verplicht om de namen van partijen die tijdens een inkoop- en aanbestedingstraject een offerte 
indienen, geheim te houden. Aangezien het hier een verlenging betreft van een bestaande overeen-
komst, is de geheimhoudingsplicht niet van toepassing. 
 
Vraag 5 
Mag je wel namen noemen in deze openbare stukken? 
 
Antwoord 5 
Na het afsluiten van een overeenkomst is het geoorloofd de naam van de betrokken partij openbaar te 
maken. Het inkooptraject is dan namelijk afgerond. 
Zie tevens het antwoord gegeven bij vraag 4. 
 


