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Voorstel tot het vaststellen van een tijdelijke verordening onkruid- en
veegbeheersing op verharding gemeente Den Helder 2020

Publiekssamenvatting:
De gemeente Den Helder heeft tot het einde van dit jaar een overeenkomst voor onkruid- en
veegbeheersing verharding. Voor 2021 en verder moet een nieuwe overeenkomst worden aangegaan.
HVC heeft aangegeven deze opdracht voor de gemeente Den Helder te willen uitvoeren.
De raad wordt voorgesteld om voor deze opdracht voor de periode van vier jaar een uitsluitend recht toe
te kennen aan HVC. Dit uitsluitend recht kent de raad toe door het vaststellen van bijgevoegde ‘Tijdelijke
verordening uitsluitend recht onkruid- en veegbeheersing gemeente Den Helder 2020’.

Geadviseerd besluit
1. De Tijdelijke verordening "uitsluitend recht onkruid- en veegbeheersing gemeente Den Helder 2020"
vast te stellen.

Raadsvoorstel:
Aanleiding en context
De gemeente Den Helder heeft tot het einde van dit jaar een overeenkomst voor onkruid- en
veegbeheersing verharding. Voor 2021 en verder moet een nieuwe overeenkomst worden
aangegaan. HVC heeft aangegeven deze opdracht voor de gemeente Den Helder te willen uitvoeren.
Hierbij wordt uw raad voorgesteld om voor deze opdracht voor de periode van vier jaar een uitsluitend
recht toe te kennen aan HVC. Dit uitsluitend recht kent u toe middels vaststelling van bijgevoegde
‘Tijdelijke verordening uitsluitend recht onkruid- en veegbeheersing gemeente Den Helder 2020’.
Doelen en resultaten
Het doel is om voor een langere periode een partner te vinden die voor de gemeente Den Helder de
onkruid- en veegbeheersing op verharding op een goede wijze uitvoert. Team Wijkbeheer en HVC
hebben de mogelijkheden om gezamenlijk regie te voeren waardoor de effectiviteit en efficiency
verhoogd worden en de door de Raad gestelde beeldkwaliteit behaald wordt. Deze inzet van de
gemeente komt ook tot uiting in de inschrijfprijs.
Kaders en omstandigheden
- De visie Openbare Ruimte in Nieuw Perspectief 2016-2026;
- Aanbestedingswet 2012: artikel 2.24 aanhef en onder a van de Aanbestedingswet, inzake uitsluitend
recht;
- De Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten;
- Gemeentewet: artikel 108 en 149, inzake autonome bevoegdheid van de raad tot vaststelling van
verordeningen;
- VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Den Helder incl.
addendum d.d. 27 juni 2017;
- Programmabegroting 2021;
- Meerjarenbegroting 2021-2024;
Argumenten en alternatieven
Wat is een uitsluitend recht?
Met een uitsluitend recht wordt het recht aan een onderneming voorbehouden om binnen een bepaald
geografisch gebied een dienst te verrichten of activiteit uit te oefenen (art. 1.1 Aanbestedingswet). In
dit geval gaat het om het recht van HVC om gedurende een periode van vier jaar de onkruid- en
veegbeheersing op verhardingen in de openbare ruimte van de gemeente Den Helder uit te voeren.
Met het verlenen van het uitsluitend recht, is deze opdracht uitgezonderd van een
aanbestedingsplicht.
Waarom een alleenrecht en waarom aan HVC?
Onkruid- en veegbeheersing op verhardingen verricht de gemeente met het oog op een goed
onderhouden openbare ruimte. Deze zorgplicht rust op de gemeente en is bovendien een publieke
taak. Omdat het hier gaat om een publieke taak mag hiervoor een uitsluitend recht worden verleend.
HVC heeft aangegeven deze opdracht de komende jaren voor de gemeente Den Helder te willen
uitvoeren. HVC heeft geen winstoogmerk en gemeente Den Helder is medeaandeelhouder.
De opdracht past binnen de door de raad gestelde kaders, waaronder de voorgeschreven
beeldkwaliteit en passend binnen de begroting.
Onkruid- en veegbeheersing is voor HVC een nieuwe taak in Den Helder, maar de HVC verricht deze
al wel voor veel andere gemeenten. Navraag leert dat zij tevreden zijn over de wijze waarop HVC
deze werkzaamheden uitvoert.
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Voor andere taken die HVC reeds voor Den Helder verricht (waaronder voor de inzameling en
verwerking van huishoudelijke afvalstoffen alsmede gladheidsbestrijding) heeft u als raad al
uitsluitende rechten aan HVC verleend. Dit nieuwe uitsluitend recht voor onkruid- en veegbeheersing
is volgens dezelfde methodiek. Wel is de duur van dit uitsluitend recht voor onkruid- en
veegbeheersing korter (voor de duur van vier jaar) in plaats van de uitsluitende rechten voor
afvalinzameling- en verwerking en gladheidsbestrijding (elk voor de duur van tien jaar). De reden voor
deze kortere duur is dat het hier gaat om een nieuwe taak voor HVC. Zijn de gemeente en HVC na
vier jaar dusdanig tevreden en willen zij de samenwerking continueren, dan kan uw raad opnieuw
worden gevraagd om voor een bepaalde periode een uitsluitend recht te vestigen.
Met de toekenning van dit alleenrecht kan de opdracht rechtstreeks aan de HVC worden toegekend.
Wat is het alternatief?
Aanbesteden op dezelfde wijze als afgelopen jaren. Uit een voorlopige marktverkenning is gebleken
dat er weinig aannemers zijn die nog in willen schrijven op een beeldbestek onkruid- en
veegbeheersing op verharding. Er is steeds een kleiner wordende vijver waaruit gevist kan worden.
Daarnaast heeft deze manier van aanbesteden de afgelopen jaren laten zien dat dit niet leidt tot het
gewenst resultaat (beeldkwaliteit).
Bestuurlijke vernieuwing
Dit voorstel is niet referendabel. De vaststelling van verordeningen is volgens artikel 2, aanhef en
onder k, van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 uitgezonderd.
Duurzaamheid
Team wijkbeheer streeft naar duurzaamheid door middel van zonnepanelen, verbouwing, voertuigen
en blauwe diesel. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Ook HVC heeft dit in haar speerpunten
staan. Bij onkruid- en veegbeheersing wordt door HVC in de toekomst restwarmte van de
verbrandingsoven gebruikt voor het opwarmen van het water dat gebruikt wordt. De heet water
methode ter bestrijding van onkruid op de verharding leidt tot minder CO2-uitstoot en minder staal in
de openbare ruimte. Ook is er minder groenafval, minder schade aan het straatwerk, minder schade
aan eigendommen van derden en minder stofbelasting. Bij de inzet van de heetwatermethode wordt
de onkruidgroei teruggedrongen waardoor het beheersbaarder en uiteindelijk goedkoper wordt.
Van HVC wordt verwacht dat zij zich extra inzet om mensen uit Den Helder in het kader van Social
Return on Investments aan een baan te helpen. De extra inspanning betreft het meerdere boven de
vastgestelde norm van 5%.
Financiële consequenties
Dit raadsvoorstel heeft geen budgettaire consequenties. Indien uw raad instemt met het verlenen van
een alleenrecht aan HVC voor veeg- en onkruidbeheersing zal het college binnen de door de raad
gestelde financiële kaders een overeenkomst met HVC hiervoor aangaan.
Uitvoering en planning
Indien uw raad besluit dit uitsluitend recht aan HVC te verlenen, dan wordt de verordening
overeenkomstig de voorgeschreven wijze bekend gemaakt.
Communicatie
Zie onder ‘Uitvoering en planning’.

Den Helder, 20 oktober 2020
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
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burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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Besluit nummer

2020-057884

Onderwerp

Voorstel tot het vaststellen van een tijdelijke verordening onkruid- en
veegbeheersing op verharding gemeente Den Helder 2020

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 20
oktober 2020,

besluit:
1. De Tijdelijke verordening "uitsluitend recht onkruid- en veegbeheersing gemeente Den Helder 2020"
vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 november 2020
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