
Externe inhuur met aansturing 2016

Afdeling Extern deskundige

beheer Antea Group /  Start People

beheer Antea Group

beheer
Civilink

beheer
Civilink

beheer Collo architecten

beheer Balenco

beheer Balenco

beheer Balenco

beheer Balenco

beheer Copijn BV

beheer Van der Feltz

beheer Van der Feltz

beheer
GroenWater projectmanag.

beheer
Infense advocaten

beheer
In-Tech

beheer KIWA ISAsport

beheer
KYBYS ingenieursbureau

beheer M. Maassen / JAP advies

beheer Start People

beheer Tauw ingenieursbureau

beleid P. de Ruyter architect

beleid Nynke Jelles

beleid Van Dijk en omgeving

beleid Viewpoint

beleid Langhout en Wiarda

beleid Hosper

beleid Donkers / Bokking

beleid Nynke Jelles

beleid Van Dijk en omgeving

beleid Abbing ruimtelijk advies

beleid Civilink

beleid Van der Landen Interim & Legal

beleid Langhout en Wiarda

beleid Van der Feltz

beleid Van der Landen Interim & Legal

beleid Abbing ruimtelijk advies

beleid V. Luckers

beleid F. Kaspers & Co

beleid Kybys

beleid OTAV VNG

beleid Public support

dienstverlening Aethon



dienstverlening City360

dienstverlening BMS

dienstverlening Paswerk

dienstverlening Driessen

dienstverlening Standaardpagina

dienstverlening Driessen

dienstverlening VHIC

dienstverlening Randstad div

bedrijfsvoering Hardeman communicatie

bedrijfsvoering JS Consultancy

bedrijfsvoering Kybys

bedrijfsvoering Uitzendbureau 65+

bedrijfsvoering BMC

belastingen / gbkz ANG  

belastingen / gbkz 4VALUE 

belastingen / gbkz 4VALUE 

belastingen / gbkz 4VALUE 

belastingen / gbkz 4VALUE 

belastingen / gbkz 4VALUE 

belastingen / gbkz ANG  



corsa 2017008104

Omschrijving werkzaamheden Totale kosten 2016

mutatieverwerking beheerpakketten € 18.758
groenmutaties € 4.604

toezicht rioolvervanging Brederodelaan € 70.063

Werkvoorbereiding Acacialaan en Leidsevaart stormschade € 7.600
haalbaarheidsonderzoek CSP Bennebroek € 6.831
Asbest onderzoek Gebouw PW, Brouwerskolkweg € 1.059
Asbest onderzoek Gebouw PW, Brouwerskolkweg € 242
Asbest onderzoek woning Terhoffsteedeweg 1 € 475
Asbest onderzoek kelder CSB Kerklaan 6 € 475

€ 2.028
advisering garantstelling € 5.589
procesvertegenwoordiging € 4.294

diverse projecten Waterplan € 38.780

juridische vertegenwoordiging arbitragezaak baggerproject € 108.048

technische ondersteuning arbitragezaak baggerproject € 65.605
keuring sportvelden € 1.812

Werkvoorbereiding en bestek renovatie veld 2 Vogelenzang € 6.105
jur. Admin. Illegaliteiten en verk. Dossiers € 52.530
inhuur R. Bakel muteren GBI t.b.v. voorbereiding BGT € 10.992

teksten natuurwetgeving voor website € 1.848
beleid heggen en hagen € 4.250
stedebouwkubdig advies € 1.050
RO advies € 360
verbeelding Veegplan Bloemendaal € 4.940

planschade € 11.314
visie BaZ € 3.496
RO € 78.843
stedebouwkubdig advies € 1.330

RO advies € 930
planeconomie € 6.315
planvoorbereiding en toezicht € 42.177

advies gronduitgifte € 42.271

planschade € 5.000
advies gronduitgifte € 567
advies gronduitgifte € 4.300
planeconomie € 4.090
juridisch advies € 9.459
Decentralisaties sociaal domein € 4.560

advies sportveld € 7.387
juridich en bouwkundig advies € .
inhuur secretariaat € 46.515

inhuur burgerzaken € 80.703



inhuur BOA € 11.218
Implementatie uitvoeringsplan BWT (Fijen/Dreierink) € 63.409

inhuur DDCK Meijer en Ueltzen € 13.905
inhuur DDCK € 30.638
inhuur Iris Stubbendiek, opschonen Bloegle € 4.483
wegwerken achterstand dyn. Archief / M. Lubbers € 8.983
wegwerken achterstand dyn. archief € 24.161
wegwerken achterstand dyn. Archief / S. Zwaneveld € 19.549
communicatieadvies tbv transformatie Sociaal domein € 20.160
inhuur B. Torenvliet € 60.488
visie doc begraafplaatsen € 10.924
inhuur bodes € 14.174
inhuur financiën € 19.286
Assistentie bij oplossen problemen financiele aansluiting 

invordering

€ 

Bezwaarafhandeling niet woningen € .
Waardering NW peil 1-1-2015 € .
bezwaren niet woningen 2015 € .
bezwaren niet-won 2016 jul-sep € .
herwaardering niet-woningen € .
Assistentie bij oplossen problemen financiele aansluiting 

invordering

€ .

Totale kosten € 1.115.709



Aansturing j/n Indien ja, in hoeverre is beoogde effect bereikt

ja, door projectleider uitgevoerd, gegevens actueel

ja, door team Groen uitgevoerd, gegevens actueel

ja, door projectleider

fulltime toezicht op uitvoering gerealiseerd tot einde 

project (augustus 2016)

ja, door opzichter omgewaaide laanbomen vervangen

ja, projectleider ontwerp afgerond, niet doorgegaan i.v.m. bezuinigng bieb

Ja, team Vastgoed Advies ivm verkoop pand

Ja, team Vastgoed Advies ivm verkoop pand/beheersplan

Ja, team Vastgoed Advies ivm verkoop pand

Ja, team Vastgoed Advies i.v.m. sanering aangetroffen materiaal

ja, door projectleider uitgevoerd

ja, afd.hoofd/tgs uitgevoerd

ja, afd.hoofd/tgs tegenpartij heeft hoger beroep ingesteld

ja, door projectleider

Caprera en Rottegat opgeleverd in 2016, Meerwijkvijver 

in voorbereiding (uitvoering 2017)

ja, door projectleider juridische ondersteuning is geleverd
ja, door gezamenlijke 

opdrachtgevers

er is toezicht gehouden en directie gevoerd op 

werkzaamhden

ja, BG advies uitgevoerd

ja, door opzichter veld gerenoveerd

door afd. Hoofd diverse dossiers juridische regeling rioolaansluitingen en an

ja gereed april 2016

ja, door projectleider gereed, op website

ja nota hekken en hagen

ja doorlopend advies

ja doorlopend advies

ja gereed

ja doorlopend advies

ja gereed

ja diverse werkzaamheden

ja doorlopend advies

ja doorlopend advies

ja doorlopend advies

ja loopt zolang woonrijp nog duurt

ja doorlopend advies

ja doorlopend advies

ja

ja doorlopend advies

ja doorlopend advies

ja doorlopend advies

ja werkzaamheden verricht 

ja natuurkundig advies renovatie 2e veld SV V'zang

ja

na ontwerpfase contract stopgezet vanwege 

onvoldoende kennis

ja diverse werkzaamheden secretariaat

ja continuiteit van de baliebezetting is hiermee geregeld



ja BOA is onderdeel van het gemeentelijk BOA team

ja invulling vacature teamamanager Vergunningen

ja reguliere bedrijfsvoering. Scanwerkzaamheden. 

ja inhuur postintake DIV

ja ondersteuning webmaster

ja wegwerken achterstanden archief

ja wegwerken achterstanden archief

ja wegwerken achterstanden archief

ja wegwerken achterstanden archief

ja afgesproken takenpakket, bijv WSJG en afgerond 

ja kaderstellende visie vastgesteld raad jan. 2017

ja diverse werkzaamheden

ja diverse werkzaamheden

ja Problemen zijn grotendeels opgelost

ja De bezwaren zijn tijdig afgehandeld

ja Herwaardering gereed

ja De bezwaren zijn tijdig afgehandeld

ja De bezwaren zijn tijdig afgehandeld

ja Herwaardering gereed

ja Problemen zijn grotendeels opgelost



reden ingehuurd

expertise, capaciteit

expertise, capaciteit

capaciteit

capaciteit, expertise

deskundigheid

deskundigheid

deskundigheid

deskundigheid

deskundigheid

expertise, capaciteit

capaciteit

vertegenwoordiging

capaciteit, conform vGRP 2011-2016

capaciteit

expertise

expertise

expertise

en andere privaatrechtelijke zaken afgerond en verder gebrach

capaciteit

expertise

Deskundigheid

Deskundigheid

Deskundigheid

Deskundigheid

Deskundigheid

deskundigheid

Deskundigheid

Deskundigheid

Deskundigheid

deskundigheid

Deskundigheid

Deskundigheid

Deskundigheid

Deskundigheid

Deskundigheid

Deskundigheid

Kennis - cap.tekort

Kennis - cap.tekort

kennis

kennis

capaciteitstekort

vacature



vacature

vacature

vacature

vacature

deskundigheid

extra capaciteit

extra capaciteit

extra capaciteit

Deskundigheid

ondersteuning van de staf 

deskundigheid

extra capaciteit

extra capaciteit

Assistentie bij oplossen problemen financiele 

aansluiting invordering en optimalisatie processen

Piekwerkzaamheden

Piekwerkzaamheden

Piekwerkzaamheden

Piekwerkzaamheden

Piekwerkzaamheden

Assistentie bij oplossen problemen financiele 

aansluiting invordering en optimalisatie processen



opmerking

afronding eind 2016

deels vergoed door Rijnland

ziting in juni 2017

samen met HHR en SBB

gebracht

beleid

bpl

bpl

bpl bloemendaal

BaZee

flexibele schil

flexibele schil

flexibele schil

Haringbuys

Haringbuys

Haringbuys

MHT

MHT

MHT

MHT   

Elswouthoek

offerte

offerte














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































