Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Herinrichting en afkoppelen Oosterparallelweg

2

Beoogd effect van het project

Het verbeteren van de rijbaan incl. fundering en het aanbrengen van een
hemelwaterriool voor afkoppelen en extra uitgang hemelwater vanuit de
Gemeenteweg

3

Is beoogd effect gerealiseerd

ja

4

Bedrag op investeringslijst

€ 144.000

5

Datum raadsbesluit

Via de investeringslijst 2017

6

Beschikbaar gesteld krediet

€ 144.000 (dit is alleen voor de verharding, de rioleringskosten vanuit de
jaarschijf 2017)

7

Inspraak

Het plan is tijdens een inloopavond aan de bewoners gepresenteerd en daarna op
enkele details aangepast.

8

Soort aanbesteding:

Meervoudig onderhands

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.

Op basis van EMVI meervoudig aanbesteed

10 Aanbestedingsresultaat

Klaas Kooiker Aannemingsbedrijf
Kooiker Infra
Reko
Nonak

€ 274.998,00
€ 257.000,00
€ 294.000,00
€ 293.250,00

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

29-8-2017 aan Klaas Kooiker Aannemingsbedrijf voor € 274.998,00

12 Uitvoering conform planning

ja

13 Productnummer
14 Budgetbeheerder / budgethouder

7421032
A.J. Veening / J. Hulzebos

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

Uitvoering klinkers en fundering
€ 141.047,42
(volgens uitsplitsing aangeleverd bij Financiën)

17 Datum oplevering / ingebruikname

12 maart 2018

18 Evt. effect investering op exploitatie

gerealiseerd

19 Overige bijzonderheden

-

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Groot onderhoud kunstwerken

2

Beoogd effect van het project

3

Is beoogd effect gerealiseerd

Vervanging bovenbouw van de in slechte staat verkerende 3
fiets/voetgangersbruggen in Staphorst-Zuid en de vervanging / renovatie van de
duikers onder het Scholenland en de Conradsweg.
ja

4

Bedrag op investeringslijst

€ 490.000,-

5

Datum raadsbesluit

5-11-2015

6

Beschikbaar gesteld krediet

7

Inspraak

Duiker Conradsweg (vervangen): € 200.000,Duiker Dekkersland (renovatie): € 95.000,Bruggen Staphorst-Zuid (vervanging bovenbouw): 195.000,Totaal: € 490.000,-

8

Soort aanbesteding:

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.
10 Aanbestedingsresultaat
11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

Advieskosten: onderhands
Uitvoering: Meervoudig onderhands
Vanwege tekort personeelscapaciteit zijn de externe advieskosten onderhands
gegund aan Atensus.
Oosterhof-Holman
€ 365.000,Bagger- en Waterwerken Oosterwolde € 515.000,Tebezo Waterbouw & nautische dienstverlening: inschrijving ongeldig

13 Productnummer

18-1-2017 Atensus opstellen contract € 23.832,4-7-2017 Atensus contractmanagement UAV-GC € 21.600,14-7-2017 Oosterhof-Holman voor een bedrag van € 365.000,Nee, tijdens de werkzaamheden moesten er aanpassingen komen m.b.t. het
bestek, wat heeft geleid tot een vertraging van de werkzaamheden.
7.421.050 / 432103

14 Budgetbeheerder / budgethouder

Th. van der Plaats

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

n.v.t.

12 Uitvoering conform planning

Kosten 2017 (totaal; 224.094,78)
Externe advieskosten:
Atensus - opstellen contract groot onderhoud € 23.832,Eco-Reest € 1.200,Koops Grondmechanica - € 1.275,Nijsingh advocaten - € 4.087,78
Atensus – contractmanagement UAVgc € 21.230,Oosterhof Holman € 172.470.Kosten 2018 (totaal: 190.900,-)
Externe advieskosten:
Atensus – contractmanagement UAVgc € 10.400,Oosterhof-Holman - € 179.690,Totaal kosten (totaal: 414.184,78)

Datum oplevering / ingebruikname
18 Evt. effect investering op exploitatie

18-10-2018
-

19 Overige bijzonderheden

-

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

MCR Rouveen

2

Beoogd effect van het project

Nieuwbouw van: gymzaal en twee scholen in een multifunctioneel gebouw

3

Is beoogd effect gerealiseerd

Ja

4

Bedrag op investeringslijst

€ 5.660.000

5

Datum raadsbesluit

2010

6

Beschikbaar gesteld krediet

€ 5.660.000

7

Inspraak

8

Soort aanbesteding:

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.

10 Aanbestedingsresultaat
11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

Bouwbedrijf de Witte

12 Uitvoering conform planning
13 Productnummer

7.442.303

14 Budgetbeheerder / budgethouder

Jacco Hulst

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

Totale uitgaven: € 5.605.201,48

17 Datum oplevering / ingebruikname
18 Evt. effect investering op exploitatie
19 Overige bijzonderheden

De checklist is opgesteld door Wilbert Tuinman, opvolger Jacco Hulst. Daardoor kon hij niet aan alle informatie komen.

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (incl. groot onderhoud)

2

Beoogd effect van het project

Nieuwbouw voetbal accommodatie

3

Is beoogd effect gerealiseerd

ja

4

Bedrag op investeringslijst

€ 1.563.120

5

Datum raadsbesluit

2013

6

Beschikbaar gesteld krediet

€ 1.563.120

7

Inspraak

8

Soort aanbesteding:

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.

10 Aanbestedingsresultaat
11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

Bouwbedrijf de Witte

12 Uitvoering conform planning
13 Productnummer

7.453.032

14 Budgetbeheerder / budgethouder

Jacco Hulst

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

Totale uitgaven € 1.454.276,32

17 Datum oplevering / ingebruikname
18 Evt. effect investering op exploitatie
19 Overige bijzonderheden

Checklist is opgesteld door Wilbert Tuinman, opvolger Jacco Hulst. Daardoor kon hij niet aan alle informatie komen.

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Groot onderhoud sportcomplex Noorderslag – fase 1 (velden 2,3 en 4)

2

Beoogd effect van het project

Herinrichting van sportvelden door verbetering van de toplaag en het vervangen
van drainage.

3

Is beoogd effect gerealiseerd

Ja

4

Bedrag op investeringslijst

€150.000,00

5

Datum raadsbesluit

26 mei 2015

6

Beschikbaar gesteld krediet

€150.000,00 (incl. voorbereiding)

7

Inspraak

Er is intensief overleg geweest met VV Staphorst.

8

Soort aanbesteding:

Meervoudig onderhands

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.
10 Aanbestedingsresultaat

1. Vos Ruinerwold: €103.000,00
2. Anteagroup: €112.850,00
3. Grontmij: €122.800,00

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

25 juni 2015, Vos Ruinerwold, €103.000,00

12 Uitvoering conform planning

Ja. Herstel toplaag heeft twee speelseizoenen nodig gehad.

13 Productnummer

7.453.107

14 Budgetbeheerder / budgethouder

J.B. Boer

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

N.v.t.

17 Datum oplevering / ingebruikname

1 april 2018 (incl. nazorg)

18 Evt. effect investering op exploitatie

geen

19 Overige bijzonderheden

Project is afgestemd op en gelijktijdig geëxploiteerd met het project ‘Groot
onderhoud sportcomplex Noorderslag – fase 2 (hoofdveld en veld 5)’

€150.001,00

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Groot onderhoud sportcomplex Noorderslag – fase 2 (hoofdveld en veld 5)

2

Beoogd effect van het project

Herinrichting van sportvelden door verbetering van de toplaag en het vervangen
van drainage.

3

Is beoogd effect gerealiseerd

Ja

4

Bedrag op investeringslijst

€55.000,00

5

Datum raadsbesluit

10 november 2015

6

Beschikbaar gesteld krediet

€55.000,00 (incl. voorbereiding)

7

Inspraak

Er is intensief overleg geweest met VV Staphorst.

8

Soort aanbesteding:

Meervoudig onderhands

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.
10 Aanbestedingsresultaat

1. Vos Ruinerwold: €91.000,00 (incl. beregeningsinstallatie)
2. Bouma Sport en Groen: €95.016,16
3. De Enk Groen en Golf: €102.000,00

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

21 mei 2017, Vos Ruinerwold, €111.000,00 (incl. beregeningsinstallatie en
graszoden)

12 Uitvoering conform planning

Ja.

13 Productnummer

7.453.106

14 Budgetbeheerder / budgethouder

J.B. Boer

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

N.v.t.

17 Datum oplevering / ingebruikname

1 april 2018 (incl. inboet en nazorg)

18 Evt. effect investering op exploitatie

geen

19 Overige bijzonderheden

Het werk was inclusief de aanleg van een beregeningsinstallatie en graszoden op
het hoofdveld. E.e.a. voor rekening van VV Staphorst.
Project is afgestemd op en gelijktijdig geëxploiteerd met het project ‘Groot
onderhoud sportcomplex Noorderslag – fase 1 (velden 2,3 en 4)’

€76.432,25 - €32.680,00 (eigen bijdrage VV Staphorst) = €43.752,25

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Opstellen groenonderhoudsbestekken 2019-2020

2

Beoogd effect van het project

Nieuwe onderhoudscontracten in vier percelen voor het openbaar groen in de
gemeente Staphorst

3

Is beoogd effect gerealiseerd

Ja

4

Bedrag op investeringslijst

€15.000,00

5

Datum raadsbesluit

8 november 2016

6

Beschikbaar gesteld krediet

€15.000,00

7

Inspraak

N.v.t.

8

Soort aanbesteding:

Enkelvoudig onderhands.

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.

N.v.t.

10 Aanbestedingsresultaat

N.v.t.

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

20 februari 2018, Antea Group Nederland BV, €15.970,00

12 Uitvoering conform planning

Nee, er heeft een extra aanpassing/herverdeling van de groenbestekken
plaatsgevonden met het doel om een groter werkpakket te gunnen aan de
gemeentelijke buitendienst.

13 Productnummer

7.457.001

14 Budgetbeheerder / budgethouder

J.B. Boer, J. Hulzebos

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

N.v.t.

17 Datum oplevering / ingebruikname

5 oktober 2018

18 Evt. effect investering op exploitatie

geen

19 Overige bijzonderheden

geen

€19.120,00

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Groot onderhoud oud gedeelte begraafplaats Staphorst (fase 2)

2

Beoogd effect van het project

Een vernieuwde inrichting van een deel van de begraafplaats.

3

Is beoogd effect gerealiseerd

Ja

4

Bedrag op investeringslijst

€80.000,00

5

Datum raadsbesluit

4 november 2014

6

Beschikbaar gesteld krediet

€80.000,00

7

Inspraak

Er is een inspraakavond geweest. Er is gepubliceerd in de Staphorster en op de
gemeentelijke website. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen.

8

Soort aanbesteding:

Meervoudig onderhands.

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.

n.v.t.

10 Aanbestedingsresultaat

1. Donkergroen: €54.430,00
2. Hoveniersbedrijf Dons: €47.721,25
3. Hoveniersbedrijf Tim de Vries: €46.964,00

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

Hoveniersbedrijf Dons, 19 oktober 2015, €66.259,23
(n.b. een gecombineerde aanbesteding voor groot onderhoud van het oud
gedeelte én van inrichting van een nieuw gedeelte van de begraafplaats)

12 Uitvoering conform planning

Ja. De nazorg heeft langer geduurd in verband met bestrijding van de taxuskever
en extra inboet van taxus.

13 Productnummer

7.472.412

14 Budgetbeheerder / budgethouder

J.B. Boer/J. Hoefman

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

n.v.t.

17 Datum oplevering / ingebruikname

1 januari 2019

18 Evt. effect investering op exploitatie

geen

19 Overige bijzonderheden

geen

€74.293,60

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Inrichting nieuw gedeelte begraafplaats Staphorst (fase 2)

2

Beoogd effect van het project

Inrichting van een nieuw in gebruik te nemen deel van de begraafplaats.

3

Is beoogd effect gerealiseerd

Ja

4

Bedrag op investeringslijst

€20.000,00

5

Datum raadsbesluit

4 november 2014

6

Beschikbaar gesteld krediet

€20.000,00

7

Inspraak

Er is een inspraakavond geweest. Er is gepubliceerd in de Staphorster en op de
gemeentelijke website. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen.

8

Soort aanbesteding:

Meervoudig onderhands.

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.

n.v.t.

10 Aanbestedingsresultaat

1. Donkergroen: €19.308,00
2. Hoveniersbedrijf Dons: €18.537,98
3. Hoveniersbedrijf Tim de Vries: €20.840,00

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

Hoveniersbedrijf Dons, 19 oktober 2015, €66.259,23
(n.b. een gecombineerde aanbesteding voor groot onderhoud van het oud
gedeelte én van inrichting van een nieuw gedeelte van de begraafplaats)

12 Uitvoering conform planning

Ja. De nazorg heeft langer geduurd in verband met bestrijding van de taxuskever
en extra inboet van taxus.

13 Productnummer

7.472.411

14 Budgetbeheerder / budgethouder

J.B. Boer/J. Hoefman

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

n.v.t.

17 Datum oplevering / ingebruikname

1 januari 2019

18 Evt. effect investering op exploitatie

geen

19 Overige bijzonderheden

geen

€21.012,82

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Herinrichting begraafplaats Scholenweg Rouveen – randen zuid- en westzijde

2

Beoogd effect van het project

Een nieuwe strakke afscheiding van de begraafplaats in de vorm van een haag,
incl. een onderhoudspad, een grastalud en een watergang met water afvoerend
profiel.

3

Is beoogd effect gerealiseerd

Ja

4

Bedrag op investeringslijst

€60.000,00

5

Datum raadsbesluit

10 november 2015

6

Beschikbaar gesteld krediet

€60.000,00

7

Inspraak

Er is een inspraakavond geweest en overleg met de dorpsraad Rouveen. Er is
gepubliceerd in de Staphorster en op de gemeentelijke website. Het ontwerp
heeft ter inzage gelegen.

8

Soort aanbesteding:

Meervoudig onderhands

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.

10 Aanbestedingsresultaat

1. Hoveniersbedrijf Tim de Vries: €30.901,83
2. Roel Timmerman groenvoorziening: €31.400,00
3. Hoveniersbedrijf Dons: €32.965,00

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

8 september 2016, hoveniersbedrijf Tim de Vries uit Rouveen, €30.901,83

12 Uitvoering conform planning

Ja

13 Productnummer

7.472.403

14 Budgetbeheerder / budgethouder

J.B. Boer/J. Hoefman

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

n.v.t.

17 Datum oplevering / ingebruikname

1 april 2018 (na inboet)

18 Evt. effect investering op exploitatie

geen

19 Overige bijzonderheden

geen

Aanleg begraafplaats (Tim de Vries) € 36.581,48
Inloopavond, catering Patrijs € 106,50
Inboet (Tim de Vries) € 513,95
Totale kosten: €37.201,95 (excl. Btw)

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

2

Beoogd effect van het project

3

Is beoogd effect gerealiseerd

ja

4

Bedrag op investeringslijst

220.000

5

Datum raadsbesluit

Startersleningen VROM 2008 + 2012
De (jonge) koopstarter de kans bieden op de woningmarkt;
Doorstroming, met name lokaal, stimuleren;
Nieuwbouwwoningen sneller ontwikkelen en kunnen verkopen;
Jongeren binnen de eigen gemeente vasthouden;
De verkoop van goedkope woningen stimuleren.

6

Beschikbaar gesteld krediet

De raad heeft in december 2017 besloten de startersverordening voort te zetten.
Deze verordening is inmiddels afgelopen en voortgezet in een nieuwe
startersverordening.
200.000

7

Inspraak

?

8

Soort aanbesteding:

?

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.
10 Aanbestedingsresultaat

n.v.t.?
?

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

?

12 Uitvoering conform planning
13 Productnummer

Ja
?

14 Budgetbeheerder / budgethouder

Edwin Saathof

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

Bedrag definitieve subsidie: € 220.000, waarvan € 200.000 gebruikt.

17 Datum oplevering / ingebruikname

?

18 Evt. effect investering op exploitatie

Restanten krediet: € 20.000

19 Overige bijzonderheden

n.v.t.

?

Checklist is opgesteld door Mirande Kremers, opvolger van Edwin Saathof. Daardoor kon zij niet aan alle informatie komen.

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

2

Beoogd effect van het project

Omgevingsvisie (2017)
De realisatie van een in de samenleving breed gedragen Omgevingsvisie. Met
de Omgevingsvisie zetten we een koers uit voor de leefomgeving binnen het
gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.
3

Is beoogd effect gerealiseerd

4

Bedrag op investeringslijst

5

Datum raadsbesluit

6

Beschikbaar gesteld krediet

€ 64,998,22

7

Inspraak

?

8

Soort aanbesteding:

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.

Ja
€ 60.000

?

10 Aanbestedingsresultaat

Meerdere offertes. Ik heb zelf alleen de offerte van KuiperCompagnons in bezit!
?

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag
12 Uitvoering conform planning

Datum mij onbekend, verstrekt aan KuiperCompagons (Rotterdam) Bedrag:
64,998,22
Ja

13 Productnummer

?

14 Budgetbeheerder / budgethouder

Edwin Saathof

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

n.v.t.

17 Datum oplevering / ingebruikname
18 Evt. effect investering op exploitatie

09-01-2018
Restant krediet voor 2019 is -€ 4.998,22

19 Overige bijzonderheden

N.v.t.

Zie offerte KuiperCompagnons

Checklist is opgesteld door Mirande Kremers, opvolger Edwin Saathof. Daardoor kon zij niet aan alle informatie komen.

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Vervanging telefooncentrale

2

Beoogd effect van het project

Nieuwe telefooncentrale die voldoet aan de eisen van deze tijd

3

Is beoogd effect gerealiseerd

ja

4

Bedrag op investeringslijst

€85.000

5

Datum raadsbesluit

-

6

Beschikbaar gesteld krediet

Aanschaf materiaal, onderhoud, installatie en configuratie

7

Inspraak

Nee, door middel van algemene uitvraag en een presentatie is er een keuze
gemaakt

8

Soort aanbesteding:

9

Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.

Er is sprake van een werk, dienst en levering
Welke soort: meervoudig
Is er advies opgevraagd bij de inkoopfunctie. JA
Is het inkoop en aanbestedingsbeleid gevolgd. JA
-

10 Aanbestedingsresultaat

3 partijen opgevraagd, 1 teruggetrokken 2 ingediend. Op basis van prijs/kwaliteit
gegund

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

VWC te kampen volledig bedrag

12 Uitvoering conform planning

Volgens planning

13 Productnummer

7551035

14 Budgetbeheerder / budgethouder

R. Jonkers

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. Subsidie
16 Kostenoverzicht

-

17 Datum oplevering / ingebruikname

1-11-2018

Jaar van uitgave: 2018 op productnummer 7551035

18 Evt. effect investering op exploitatie
19 Overige bijzonderheden

-

