
Ingediend namens de fractie van Harlinger Belang 
Raadslid J. Saakstra 
 
 

 

 
Soort vraag      x    Schriftelijke vraag aan college 

0    Vraag voor het vragenhalfuurtje  
0  Interne vraag voor de griffie  

 s.v.p. één hokje  aankruisen 

 
Gewenste  vorm van beantwoording   x    Schriftelijk  

0    Mondeling tijdens de commissie… 
0    Per mail *  
      s.v.p. één hokje  aankruisen 

De vraag is Openbaar / Niet openbaar   
  

 
Onderwerp: Aanschaf zonnepanelen gemeentelijke gebouwen 
 
Op 24 januari 2018 heeft de gemeente Harlingen de opdracht, tot de levering en installatie van 1.700 
zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, aan Mensonides Installatie te Harlingen gegund. De 
overeenkomst werd door beide partijen op het dak van MFC Het Vierkant getekend. 
 
Eerder, op 29 augustus 2017, maakte het college haar intentie hiertoe al bekend. In haar publicatie 
schreef de gemeente: “Met het plaatsen van de panelen is een investering van 5 ton gemoeid”. 
 

1. Kan het college schetsen hoe de inkoop- en aanbestedingsprocedure van de levering en 
installatie van de zonnepanelen is verlopen?  
 
Graag vernemen wij beargumenteerd, voor welke vorm van inkoop en aanbesteding

1
 daarbij is 

gekozen. Kan het college daarbij verwijzen naar het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente 
Harlingen 2017 (versie 2017-0.1), in het bijzonder de hierin genoemde grensbedragen? 

 
Aangezien op TenderNed geen publicatie van de opdracht staat vermeld, concluderen wij dat de 
aanbesteding nationaal óf meervoudig onderhands óf met enkelvoudige uitnodiging heeft 
plaatsgevonden. 

 
2. Ingeval van nationale of meervoudig onderhandse aanbesteding, vernemen wij graag welke 

installatiebedrijven zijn aangeschreven en hoe het college tot deze selectie is gekomen? 
 
Tevens ontvangen wij graag alle ontvangen inschrijvingen, inclusief de gemeentelijke 
beoordeling hiervan. 
 

3. Ingeval aanbesteding met enkelvoudige uitnodiging heeft plaatsgevonden, vernemen wij graag 
waarom het college, gelet op de hoogte van het investeringsbedrag, deze vorm van 
aanbesteding heeft gehanteerd en hoe zij tot de selectie van de huidige opdrachtnemer is 
gekomen? 
  

  

                                            
1
 Europese procedure (openbaar of niet openbaar), nationale procedure (openbaar of niet openbaar), meervoudig onderhands of 

enkelvoudige uitnodiging. 



In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Harlingen 2017 wordt eveneens het uitgangpunt van 
social return beschreven. 
 

4. Op welke wijze heeft het college bij de aanbesteding invulling gegeven aan het bovenstaande 
uitgangspunt? 
 
Indien het college dit niet heeft gedaan, kan het college toelichtingen waarom zij dit niet heeft 
gedaan? 

 
In het bericht van 29 augustus 2017 schreef het college eveneens: “Als de raad het investeringsbedrag 
vrijmaakt, kunnen de werkzaamheden dit najaar starten”. 
 

5. Kan het college aangeven wanneer de raad het investeringsbedrag ad € 500.000 voor de 
levering en installatie van de zonnepanelen beschikbaar heeft gesteld?  

 
6. Mocht het college bij vraag 5 verwijzen naar de op 31 oktober 2017 vastgestelde 

Programmabegroting 2018, kan het college dan toelichten waarom zij deze investering niet in 
het investeringsprogramma op pagina 84 heeft opgenomen?   
 

7. Indien het college zich bij vraag 6 op het standpunt stelt, dat opname in het 
investeringsprogramma niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat de investering budgetneutraal 
plaatsvindt, kan het college dan toelichten waarom zij bij andere investeringen dit wel heeft 
gedaan en nog steeds doet, zoals bijvoorbeeld bij de geplande investering in de 
zaagtandsteiger? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(niet invullen, dit wordt intern geregeld) 
Afdoening door: 
Datum ingeboekt: 
Uiterste afdoening datum: 
Corsanummer:  

 
* Schriftelijke vragen worden in principe ook schriftelijk (per brief) beantwoord  


