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Initiatiefvoorstel raad 18 april 2019 
 

 

Inleiding 

 
In november van 2018 heeft de griffie in verband met de slechte kwaliteit van de huidige 
installatie voor een bedrag van € 30.000 met spoed onderdelen moeten aanschaffen. Het 
materieel is naar tevredenheid geïnstalleerd.  
 
We verkeren inmiddels in een situatie waarbij er wederom spoed vereist is. Vooral de 
camera´s en de beeldschermen zijn aan hun eind. Bij het testen is meerdere keren 
gebleken dat ze niet meer naar behoren functioneren en gebruikssporen vertonen.  
 
Juridisch kader 

 
Het totale bedrag voor deze opdracht is lager dan de drempel voor de Europese 
aanbesteding, 221.000 euro voor leveringen en diensten. Het opdrachtbedrag (€70.000,- 
eenmalig) ligt boven richtlijnen van de gids proportionaliteit voor enkelvoudig onderhands 
aanbesteden. Met een afwijkingsbesluit mag van een meervoudig onderhandse procedure 
afgeweken worden. Stichting Rijk heeft laten weten dat het nemen van een 
Afwijkingsbesluit rechtmatig is en gemotiveerd dient te worden. 
 
Als voor het resterende deel onderhands meervoudig wordt aanbesteed, kan een uitkomst 
zijn dat er een ander bedrijf uitkomt dan het bedrijf waar nu mee gewerkt wordt, dB 
Audiovisueel. Dat zou om meerdere redenen een ongewenste situatie zijn.  
 
Argumenten 

  
1. De huidige audio/video installatie is aan het einde van haar technische 
levensduur. Er is een kritieke situatie die kan leiden tot het verlies van directe 
verslaglegging van het videogedeelte tijdens raads- en/of commissievergaderingen. 
Dit moet met spoed worden opgelost, aanbesteding zou betekenen dat het pas eind 
2019 operationeel kan zijn.  

 
 

 2. dB Audiovisueel is eigenaar/ontwikkelaar van het huidige besturingssysteem. Het 
is wenselijk dat dit systeem behouden blijft voor de Gemeente Bloemendaal in 
verband met de aanwezige systeem kennis.  
 
3. Het is van belang voor de zorgvuldigheid en snelheid dat er in geval van 
calamiteiten 1 aanspreekpunt is. Zeker als niet duidelijk is welk mankement aan de 
orde is, werkt het vertragend en is het duurder als er twee verschillende bedrijven 
zouden moeten worden ingeschakeld.  
 
4. Het scheelt ook scholingskosten van de griffie, team facilitair en ondersteuning 
vanuit GRIT. 
 
5. Als er met een ander bedrijf in zee gegaan zou moeten worden dan met dB 
Audiovisueel dan is het onzeker of zij ook software kunnen leveren die goed kan 
communiceren met de huidige software van dB Audiovisueel. Als dat niet het geval 
is, dan kan dat bijvoorbeeld zorgen voor vertraging in de beeldverslag en. 
 

 
Financiën  
De kosten worden geraamd op circa € 70.000,00 voor levering en installatie van goederen 
en worden gedekt uit de huidige begroting. 
 

Vervolgstappen 

Na besluitvorming van de raad wordt de opdracht verstrekt. 
De service level agreement komt apart aan de orde. 
 
Besluit 

 
De raad van de gemeente Bloemendaal bijeen op 18 april 2019, 



2019004120 
 

 
aan de orde geweest in het presidium van 16 april 2019, 
 
Besluit: 
 

 Conform het aanbestedingswet de afwijkingsbevoegdheid toe te passen voor de 
vervanging van aanvullende onderdelen t.b.v. de audio video installatie in de 
raadzaal. 

 
 Een overeenkomst hiervoor aan te gaan met dB Audiovisueel en zo spoedig 

mogelijk de werkzaamheden van start te laten gaan. 
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