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Tijdens de commissie Ruimte van 15 juni 2011 jl. is gevraagd om informatie te verstrekken over de taken welke 
in het integraal bestek voor 2012 worden opgenomen. 
 
Conform collegebesluit van 18 oktober 2011 wordt het integraal bestek door een enkelvoudig onderhandse 
inbesteding op basis van een open begroting aan Diamant Groep Groen Extra in opdracht gegeven. De Diamant 
Groep Groen Extra heeft inmiddels een marktconforme inschrijving gedaan, die past binnen de budgettaire 
kaders van de begroting 2012. De gunning van het bestek is thans in voorbereiding. 
Het bestek is primair gericht op het schoon en deels heel houden van de openbare ruimte in de kernen Goirle en 
Riel. Het onderhoud zal met dit bestek grotendeels* op beeldkwaliteit worden onderhouden. Conform het door 
de raad vastgestelde plan voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) wordt de kwaliteit overal; 
kwaliteit B. 
 
*Laag frequente werkzaamheden als snoeien en plantwerk worden niet op beeld uitgevoerd. Een aantal 
werkzaamheden wordt op regiebasis uitgevoerd. 
 
De beeldkwaliteit als omschreven in het bestek is gebaseerd op de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 
van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek 
(kortweg CROW). Deze catalogus is de landelijke standaard voor onderhoudsniveaus op beeldkwaliteit. Het 
strekt te ver voor dit memo om voor alle onderdelen beeldkwaliteit B te beschrijven. Een exemplaar van de 
catalogus ligt daarom ter inzage in de commissiekamer. 
 
Het integrale bestek omvat de volgende werkzaamheden: 

 Uitvoeren van groenonderhoud in beplanting: wieden, schoffelen (uitharken), snoeien en hagen knippen. 
 Het maaien van gazons, trapvelden en ruw gras. 
 Het (niet chemisch) bestrijden van onkruid op verhardingen. 
 Het vegen van verhardingen. 
 Het verwijderen van zwerfvuil en grof vuil op verhardingen, gazons en in beplanting. 
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 Het verwijderen van blad op verhardingen, gazons en in beplanting. 
 Het ledigen van afvalbakken. 
 Het ledigen van hondenpoepbakken (op frequentie vanwege potentiële stankoverlast). 
 Het schoon en heel houden van straatmeubilair en (verkeers)borden. 
 Het inspecteren en onderhouden van speeltoestellen. 
 Het opnemen van grondwaterstanden. 
 Het vegen van het Kloosterplein na de weekmarkt. 
 Het aanbrengen van straatmeubilair en (verkeers)borden en klein herstel van verhardingen tot 3 m2 op 

uurbasis. 
 
De volgende werkzaamheden vallen niet onder het integraal bestek: 

 Reinigen van kolken (specialistisch machinewerk (uitvoering door Helma)). 
 Reinigen van gemalen en bergbezinkbassins (specialistisch machinewerk (uitvoering door Helma)).  
 Onderhoud van bomen (specialistisch werk voor geschoolde treeworkers (uitvoering door Van Helvoirt 

Groenprojecten)). 
 Maaien bermen en sloten (specialistisch machinewerk (uitvoering door Van Esch Groenvoorzieningen)). 
 Onderhoud openbare verlichting (specialistisch elektrotechnisch werk (uitvoering door Kanters 

Riooltechniek)). 
 Onderhoud verhardingen (groter dan 3 m2) (te arbeidsintensief (uitvoering door Gebr. Vos 

Bestratingen)) 
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