Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Naam van het project
Beoogd effect van het project
Is beoogd effect gerealiseerd
Bedrag op investeringslijst
Datum raadsbesluit
Beschikbaar gesteld krediet
Inspraak
Soort aanbesteding:
Indien bedrag> drempelbedrag enkelv.
aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet
verklaren.
Aanbestedingsresultaat
Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag
Uitvoering conform planning
Productnummer
Budgetbeheerder / budgethouder
Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. Subsidie
Kostenoverzicht

Aanschaf Pick-up bus
Vervanging bus tbv groenploeg
Ja
€ 38.000
Nvt
€ 38.000
Nvt
Enkelvoudig
Onder de drempel van meervoudige aanbesteding
€ 35.465,49

Russcher Auto
Ja
7.552.004
R. Voerman / J. Hulzebos
Nvt
Aanschaf auto
Wildeboer netten
Buitenhuis reclame
Belastingdienst

€ 35.465,49
€
182,84
€
420,60
€ 12.054,00

Totaal: € 48.122,93
De overschrijding is meer dan 10% en is ontstaan, omdat er geen rekening is
gehouden met betaling van bpm (belastingsdienst). De bpm betreft een bedrag
van € 12.054 en geldt voor een bestelauto die na 1 juli 2005 voor het eerst in
gebruik is genomen, geen ondernemer bent en het gewicht van het voertuig <
3.500 kilo
17 Datum oplevering / ingebruikname
18 Evt. effect investering op exploitatie
19 Overige bijzonderheden

2019
Nvt
Nvt

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019)

2

Beoogd effect van het project

Renovatie van de toplaag van het veld bij de vv IJhorst is nodig wegens
veroudering van het veld.
Op het voetbalveld staan daarnaast op dit moment maar twee lichtmasten.
Dit aantal van twee wordt uitgebreid naar vier lichtmasten welke op de hoeken
van het voetbalveld komen te staan in plaats van in het midden.
De vier lichtmasten worden voorzien van LED verlichting.

3

Is beoogd effect gerealiseerd

4

Bedrag op investeringslijst

5

Datum raadsbesluit

begrotingsvergadering d.d. 13 november 2018

6

Beschikbaar gesteld krediet

30.000 euro incl. btw

7

Inspraak

-

8

Soort aanbesteding:

De uitvoerende partijen zijn door de vv IJhorst gecontracteerd.

9

Ja

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

-

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

Door de VV IJhorst is er opdracht verleend aan Vos Ruinerwold en Aerolux
Oldenzaal. Zie kostenoverzicht onderstaand. Dit bedrag overschrijdt het
subsidiebedrag. Het restant is voor rekening van de vv IJhorst.

12 Uitvoering conform planning

De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2019 conform planning uitgevoerd.

13 Productnummer

7452007

14 Budgetbeheerder / budgethouder

Wilbert Tuinman

15 Indien subsidie: subsidie-voorwaarden en
bedrag def. subsidie

Er is een subsidie verleend voor 30.000 euro inclusief btw.

De uitvoerende partijen zijn door de vv IJhorst gecontracteerd.

16 Kostenoverzicht
Naam bedrijf

Factuurnummer

Bedrag

Vos Ruinerwold

19000719

€ 16.607,25

Aerolux

201930320

€ 5.118,30

Aerolux

201930585

€ 10.236,60

Aerolux

201930613

€ 1.706,10

Totaal (incl. btw)

€ 33.668,25

Subsidiebedrag conform besluit 30.000,- euro inclusief btw
17 Datum oplevering / ingebruikname

Zomer 2019

18 Evt. effect investering op exploitatie
19 Overige bijzonderheden

Voor het daadwerkelijk kunnen doen van een deelbetaling zal het bestuur van de
vv IJhorst een afschrift van de factuur van de aannemer bij de gemeente
Staphorst indienen, voorzien van een paraaf voor akkoord door twee
bestuursleden.
De afdeling financiën draagt er dan zorg voor dat het betreffende bedrag op de

rekening van de vv IJhorst wordt overgemaakt. Het bestuur zal dit op haar beurt
betaalbaar stellen aan de aannemer.
Middels deze werkwijze is het project uitgevoerd.

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Aanpassing raadszaal (2017)

2

Beoogd effect van het project

Vervanging van (geluids)apparatuur en meubilair voor de raadzaal. Met een
interieurarchitect en een werkgroep “inrichting raadzaal” is gezocht naar een
goede indeling en styling van de raadzaal.
Er is door de werkgroep “inrichting raadzaal” rekening gehouden met het plan
“toekomstbestendig gemeentehuis” bij de aanschaf van (geluids)apparatuur en
meubilair. Zaken die nu aangeschaft worden zijn te integreren in een
vervolgstap.
Ja

3

Is beoogd effect gerealiseerd

4
5

Bedrag op investeringslijst
Datum raadsbesluit

6

Beschikbaar gesteld krediet

192.000 euro

7

Inspraak

-

8

Soort aanbesteding:

9

4 juli 2017 (krediet 138.000)
9 januari 2018 (aanvullend krediet van 54.000 euro)

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

-

12 Uitvoering conform planning
13 Productnummer

Ja
7551042

14 Budgetbeheerder / budgethouder

Jacco Hulst

Architecten Meppel (interieurarchitect)
Bert Bloemert Geluidstechniek

15 Indien subsidie: subsidie-voorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

De werkelijke kosten bedroegen 203.671,22 euro.
Overschrijding kwam o.a. door:
- 4 MT stoelen
- Hoekstukken tussen 4 televisie schermen
- Extra werkzaamheden
17 Datum oplevering / ingebruikname
18 Evt. effect investering op exploitatie
19 Overige bijzonderheden

2018

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Invoering EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst)

2

Beoogd effect van het project

Invoering nieuwe werkwijze bij de behandeling de initiatieven van burgers /
bedrijven in het fysieke domein. Dit strekt zich uit van vergunningen bij recht
tot aan vergunningen waarvoor eerst het bestemmingsplan herzien dient te
worden.

3

Is beoogd effect gerealiseerd

Ja, op 1 januari 2019 is EPOS ingevoerd

4

Bedrag op investeringslijst

€ 200.000

5

Datum raadsbesluit

13 september 2016

6

Beschikbaar gesteld krediet

€ 200.000

7

Inspraak

Er heeft overleg plaats gevonden met initiatiefnemers en professionals, zoals
architekten, bouwbedrijven, stedebouwkundigen

8

Soort aanbesteding:

Niet aanbesteed. Gelden zijn gebruikt om EPOS in te kunnen voeren: inhuren
externe projectleider, communicatie, promotie, vergoedingen professionals,
vergaderruimtes

9

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

ja

13 Productnummer
14 Budgetbeheerder / budgethouder

J.J. van den Berg

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

n.v.t.
Zie Pepperflow

17 Datum oplevering / ingebruikname

1 januari 2019

18 Evt. effect investering op exploitatie
19 Overige bijzonderheden

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Aanleg fietspad ZSM (Zwolle-Staphorst-Meppel)

2

Beoogd effect van het project

Het creëren van een snelle fietsverbinding tussen Zwolle, Staphorst en Meppel.

3

Is beoogd effect gerealiseerd

ja

4

Bedrag op investeringslijst

€ 500.000

5

Datum raadsbesluit

4-7-2017

6

Beschikbaar gesteld krediet

€ 450.000

7

Inspraak

Het ontwerp is tot stand gekomen met behulp van dorps- en wijkraden, de
recreatiesector, de fietsersbond en wielerclubs.

8

Soort aanbesteding:

Meervoudig onderhands

9

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

Op basis van laagste prijs aanbesteed

10 Aanbestedingsresultaat

Schagen Infra BV
Bekro Infra BV
KWS Infra BV

€
€
€

256.000,00
279.000,00
337.000,00

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

04-04-2018 aan Schagen Infra B.V. voor € 256.000,00

12 Uitvoering conform planning

ja

13 Productnummer
14 Budgetbeheerder / budgethouder

7421012
A.J. Veening / J. Hulzebos

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie

Definitieve subsidie vaststelling € 84.058,-- volgens brief 063073 van
zaaknummer Z31703

16 Kostenoverzicht

17 Datum oplevering / ingebruikname

Uitvoering
€ 285.118,68
Openbare Verlichting
€ 8. 380,00
Voorbereiding en toezicht € 47.188,20
Totaal
€ 340.686,88
25 juli 2018

18 Evt. effect investering op exploitatie

gerealiseerd

19 Overige bijzonderheden

-

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan

2

Beoogd effect van het project

3

Is beoogd effect gerealiseerd

Het visueel aanpassen van een deel van de Ebbinge Wubbenlaan (rotonde –
Eikenlaan) naar het al ingerichte deel van de Ebbinge Wubbenlaan (Eikenlaan –
Viaductweg)
ja

4

Bedrag op investeringslijst

€ 117.000

5

Datum raadsbesluit

6

Beschikbaar gesteld krediet

7

Inspraak

Voorbereidingskrediet 28-2-2017
Uitvoeringskrediet
3-7-2018
Voorbereidingskrediet € 20.000,-Uitvoeringskrediet
€ 100.000,-- bruto - € 50.000 subsidie = 50.000 netto
Over het plan is overleg geweest met de OSR, later voorafgaand aan de
uitvoering is er contact geweest met de ondernemers

8

Soort aanbesteding:

Meervoudig onderhands

9

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

Op basis van EMVI aanbesteed

Fictieve
inschrijfsom

10 Aanbestedingsresultaat

Aannemingsbedrijf Klaas Kooiker
B.V.
IMT Staphorst VOF
HD Infratechniek B.V.

€
€
€

71.998,00
79.995,00
80.000,00

€ 25.998,00
€ 53.995,00
€ 80.000,00

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

19-07-2018 aan Aannemingsbedrijf Klaas Kooiker B.V. voor € 71.998,00

12 Uitvoering conform planning

ja

13 Productnummer
14 Budgetbeheerder / budgethouder

7421019
A.J. Veening / J. Hulzebos

15 Indien subsidie: subsidievoorwaarden en
bedrag def. subsidie

Definitieve subsidie vaststelling € 36.649,21 volgens brief 061106 van
zaaknummer Z24826

16 Kostenoverzicht
17 Datum oplevering / ingebruikname

Uitvoering
Voorbereiding en toezicht
Totaal
17 oktober 2018

18 Evt. effect investering op exploitatie

gerealiseerd

19 Overige bijzonderheden

-

€ 65.988,42
€ 10.742,90
€ 76.731,32

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Realisatie E-overheidsvoorzieningen gemeente Staphorst

2

Beoogd effect van het project

Realisatie van de vereiste/gewenste E-overheidsvoorziening. Deze
voorzieningen zijn beschreven in het Realisatieplan. Dit plan vormde het
gemeentebreed verzamelpunt voor alle projecten die ten doel hadden de
Informatievoorziening binnen de gemeente te verbeteren en te moderniseren.

3

Is beoogd effect gerealiseerd

De in het Realisatieplan genoemde projecten waaronder WABO, BAG, GBA,
Zakenmagazijn, zijn gerealiseerd. De aanschaf van een klantvolgsysteem maakt
onderdeel uit van het traject dienstverlening. Dit betekent niet dat de realisatie
van Informatievoorziening en het informatiebeheer afgerond zijn, dit is een
continue proces.

4

Bedrag op investeringslijst

€ 389.000

5

Datum raadsbesluit

26 mei 2009 en 29 juni 2010

6

Beschikbaar gesteld krediet

26 mei 2009 - 23e sb € 296.000
29 juni 2010 – 25e sb € 93.000

7

Inspraak

Programma van eisen en implementatietraject is met meerdere medewerkers
opgesteld.

8

Soort aanbesteding:

Twee soorten aanbesteding afhankelijk van project: enkelvoudige uitnodiging of
meervoudig onderhands

9

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

De aanbestedingsregels zijn gevolgd (zie ook punt 8)

10 Aanbestedingsresultaat

De uitvoering van de projecten zijn, waar nodig, door externe partijen
uitgevoerd of begeleid.

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

Divers

12 Uitvoering conform planning

De geplande projecten zijn binnen de termijnen uitgevoerd, Daarnaast is het
budget ingezet voor de verdere verbetering en modernisering van de
Informatievoorziening.

13 Productnummer

7551061 en 7551066

14 Budgetbeheerder / budgethouder

J. Fieten

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

N.v.t.

17 Datum oplevering / ingebruikname

Alle uitgaven zijn gedaan t.b.v. verbetering en modernisering van de
Informatievoorziening, binnen het beschikbare budget. Er resteert € 45.131.
2009-2019

18 Evt. effect investering op exploitatie

Met de investering is voldaan aan wettelijke vereisten en heeft de investering
een belangrijk aandeel gehad aan de efficiëntie van de dienstverlening

19 Overige bijzonderheden

Naast de in het Realisatieplan genoemde projecten is de investering ook ingezet
voor de noodzakelijke doorontwikkeling op digitalisering en informatiebeheer.
Voor de verdere ontwikkeling van deze trajecten zijn nu afzonderlijke budgetten
beschikbaar.

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1

Naam van het project

Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019)

2

Beoogd effect van het project

Aanschaf nieuwe vrachtwagen bij team Beheer -Buitendienst

3

Is beoogd effect gerealiseerd

Ja

4

Bedrag op investeringslijst

€ 200.000

5

Datum raadsbesluit

Vervangingsinvestering; met de begroting beschikbaar gesteld.

6

Beschikbaar gesteld krediet

€ 200.000

7

Inspraak

Niet van toepassing

8

Soort aanbesteding:

Meervoudig onderhandse aanbesteding

9

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

Niet van toepassing

10 Aanbestedingsresultaat

Wensink – Zwolle € 203.704
NywaGroep bv € 210.104
RoordinkBedrijfswagen bv € 214.500

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

14-02-2019
Wensink Zwolle voor een bedrag van € 203.704

12 Uitvoering conform planning

Ja

13 Productnummer

7.404.003

14 Budgetbeheerder / budgethouder

R. Voerman / J. Hulzebos

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

Niet van toepassing
Inschrijving € 203.704
Meerwerk € 9.069.68 (ivm elektronische spiegels /veiligheid)
Totaal = € 212.773,68

17 Datum oplevering / ingebruikname

5 november 2019

18 Evt. effect investering op exploitatie

Niet van toepassing

19 Overige bijzonderheden

Geen

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)
1
2

Naam van het project
Beoogd effect van het project

Digitalisering bouw- en milieuarchief 1940-2016 gemeente Staphorst
Het vergroten van de toegankelijkheid van informatie voor de eigen organisatie
en op langere termijn voor burgers, bedrijven en instellingen.

3

Is beoogd effect gerealiseerd

De toegankelijkheid is vergroot (alle ambtenaren in het gemeentehuis die
toegang moeten hebben, hebben toegang). Toegankelijkheid voor derden moet
nog gerealiseerd worden (is geen onderdeel van het project)

4

Bedrag op investeringslijst

€210.000,00

5

Datum raadsbesluit

MT-advies ADV/16 - 11512, pagina 3, onder kopje ‘Financiën’: €210.000 door
de raad vastgesteld in 2016. Ook MT-advies ADV/16 – 11004 verwijst hiernaar.
Investering is in de begrotingsvergadering d.d. 10 november 2015 vastgesteld.

6

Beschikbaar gesteld krediet

€210.000,00

7
8

Inspraak
Soort aanbesteding:

Programma van eisen is in samenspraak met meerdere medewerkers opgesteld.
Diensten.
Meervoudige onderhandse aanbesteding openbaar
Is er advies opgevraagd bij de inkoopfunctie: ja.
Is het inkoop en aanbestedingsbeleid gevolgd: ja.

9

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

Het geraamde bedrag viel onder de drempel van Europese aanbestedingen, maar
was hoger dan die van enkelvoudige onderhandse aanbestedingen. Daarom zijn
er vier offertes opgevraagd.
Vier inschrijvingen, van laagste naar hoogste inschrijvingsbedrag
1. S.C.I. Concept B.V.
2. Sallcon bv h.o.n. Digiwerkt
3. Docuwork B.V.
4. Groenendijk Microfilm- en Scanservice BV.

11 Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag

1 juni 2017, Docuwork B.V., €198.500,00 (inschrijfprijs)

12 Uitvoering conform planning

Nee, overschrijding van circa 12 maanden. Oorzaak ligt in meerwerk en
opvolging projectleiders.

13 Productnummer

7551021 (‘Digitalisering archieven’). Kostencategorie: 438110.

14 Budgetbeheerder / budgethouder
15 Indien subsidie: subsidie-voorwaarden en
bedrag def. subsidie
16 Kostenoverzicht

A.J. Kooijman
n.v.t.

17 Datum oplevering / ingebruikname

Gedurende het project kon, voor zover al geïmporteerd in DMS Decos Join, het
archief al worden geraadpleegd. Volledige ingebruikname (lees: import alle
dossiers in DMS): december 2019.

18 Evt. effect investering op exploitatie

Vergroting toegankelijkheid door meervoudig gelijktijdig gebruik is behaald.

19 Overige bijzonderheden

Geen.

Hiermee is de uitvoering aan het krediet gegeven.

