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 RAADSBRIEF 

Aan de gemeenteraad 

 

 Datum Onderwerp 
 16 december 2019 Beantwoording vragen Gemeentebelangen inzake leveranciersbezoek 

ambtenaren naar fabriek Kufstein (Oostenrijk) 

 

 

Geachte leden van de raad, 

    

Uw brief van Uw kenmerk Behandeld door  

  R.S.M. (Rudie) Heintjes 

 bijlage 

  

Verzenddatum van deze brief Ons kenmerk 

  

 

 

Gemeentebelangen heeft LAB vragen gesteld. Hieronder zijn de vragen opgenomen en voorzien 

van een antwoord / toelichting. 

 

 - Op grond waarvan is het betreffende memo dat uitgereikt werd in het Fvo van 24 oktober jl. 

vertrouwelijk? 

Antwoord. 

Het memo is niet vertrouwelijk. De vragen zijn in eerste instantie persoonlijk door één raadslid 

gesteld aan de burgemeester. Betreffende raadslid stelde zelf prijs op een behoedzame 

behandeling van deze vragen. Vandaar dat de beantwoording plaats heeft gevonden via een memo 

aan de fractievoorzitters zodat alle partijen geïnformeerd zijn over de vragen die gesteld zijn door 

één van de raadsleden. De burgemeester heeft daarbij verzocht prudent met de informatie om te 

gaan. 

 

- Klopt het dat de trip/reis met ambtenaren en werknemers van de leverancier heeft plaats 

gevonden naar Oosterrijk? 

Antwoord. 

Ja, dat klopt. In het eerdere memo is per abuis Denemarken genoemd. Met excuses voor deze 

verwarring. 

 

- Wat was het doel van de reis? 

Antwoord: 

Een bezoek brengen aan de fabriek waar verschillende gereedschappen worden vervaardigd 

waaronder de robotmaaiers die ingezet worden op de sportvelden in onze gemeente 

 

- Wat is concreet het programma geweest van dit leveranciersbezoek en was dit op voorhand 

bekend bij de organisatie? Zo ja, wie heeft hier toestemming voor gegeven? 
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Antwoord: 

Programma bestond uit: Ontvangst door de directie van Stihl, bezoek fabriek en productielijn 

robotmaaiers, evaluatie project robotmaaiers en inbreng vanuit de gemeente Renkum wat is 

toegepast in de ontwikkeling van de robotmaaiers. Afsluiting met een diner. Het programma werd 

bekend bij de uitnodiging. 

Bij het aannemen van geschenken is de afspraak dat daartoe overleg wordt gevoerd met de 

leidinggevende. Dat heeft in dit geval ook plaatsgevonden. De manager en gemeentesecretaris 

zagen, na een check op de feiten, situatie en omstandigheden, geen bezwaar in het ingaan op deze 

uitnodiging door de betrokken medewerkers. 

 

-Is er volgens het college sprake van een juiste balans tussen zakelijk nut/noodzaak en privé, en 

wat zijn daarvoor de criteria die binnen onze organisatie worden gehanteerd? 

Antwoord: 

Het betreft een uitnodiging van een fabrikant aan medewerkers die in de twee jaar voorafgaande 

aan deze uitnodiging, medewerking hebben verleend aan de verdere verbetering van een product.  

In de afweging om geen bezwaar te hebben om op de uitnodiging in te gaan is het volgende door 

het management overwogen. 

• Het betrof een afgerond traject dat al twee jaar geleden is gestart. 

• De afspraken over deelname aan de proefperiode zijn twee jaar geleden op 

managementniveau gemaakt ( teamleider en gemeentesecretaris). 

• De betrokken medewerkers hadden en hebben geen invloed op de zakelijke afspraken. 

• Tijdens het traject is er op geen enkele wijze sprake geweest van een mogelijke 

waardering door of vanwege de fabrikant ,door het in het zicht stellen van een 

fabrieksbezoek. 

• Het fabrieksbezoek was gericht op de bij de uitvoering betrokken medewerkers. 

• Er bestaan geen toekomstige verplichtingen waaraan de gemeente Renkum gebonden is 

ten opzichte van deze fabrikant. 

 

- Wie waren op deze trip uitgenodigd en wie hebben daarvan gebruik gemaakt en zijn er naast 

medewerkers ook andere personen uitgenodigd? 

Antwoord: 

Onder onze verantwoordingsplicht zijn één teamleider Gemeentewerf en 6 medewerkers van team 

buitendienst uitgenodigd. 

 

- Wie heeft de kosten van deze reis voor zijn rekening genomen?  

Antwoord: 

De fabrikant. 

 

- Wat waren de kosten? 

Antwoord: 

We hebben geen inzicht in de exacte kosten. 

 

- Is er door de deelnemers ook een eigen bijdrage gevraagd voor de reis? 

Antwoord: 

Nee. 

 

- Is de reis voor/tijdens/na de besluitvorming over de robotmaaiers geweest? 

Antwoord: 
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De uitnodiging kwam na de besluitvorming over de definitieve aanschaf van de robotmaaiers. 

(definitieve aanschaf april 2019; uitnodiging juli 2019) 

 

Aanvullend op de bovenstaande vragen, hebben wij nog de volgende vragen over het proces 

rondom de aankoop van robotmaaiers. 

 

- Hoeveel leveranciers zijn er benaderd of hebben zichzelf aangemeld, om mee te doen aan de 

proef voor de robotmaaiers? 

Antwoord: 

Twee jaar geleden is er een verkenning van de mogelijkheden uitgevoerd zonder contact te hebben 

met lokale leveranciers. Wel (digitaal) met fabrikanten. Gekeken is naar de mogelijkheden die 

fabrikanten op dat moment hadden op dit gebied. Merken als Robotics, Husqvarna, Stihl zijn 

daarbij bekeken. De fabrikant Stihl heeft daarna het initiatief genomen om in contact te komen met 

de gemeente. Zij hebben de vraag gesteld of er samenwerking mogelijk was in een proefopstelling 

met een product dat op dat moment nog niet op de markt was. Vanuit dat gesprek zijn afspraken 

gemaakt over de samenwerking in een proefopstelling gedurende een periode van 1 jaar wat is 

verlengd naar 2 jaar (maaiseizoenen). Stihl (Vikking) wordt in deze regio geleverd door de firma 

Osma zodat deze firma in de samenwerking is betrokken.  

Bekend is ook dat er een andere leverancier binnen de gemeente (fa Wassingmaat) destijds ook 

geïnformeerd heeft naar de mogelijkheden tot het leveren van robotmaaiers , maar dan van het 

merk Husqvarna. Husqvarna was echter bij de eerste verkenning afgevallen aangezien deze op dat 

moment gebruik maakte van een technologie waarbij gebruik werd gemaakt van lijnen(draden) 

over het veld. Ongewenst voor het maaien van voetbalvelden. De betreffende firma is daarom 

geïnformeerd over het proefproject en dat er geen gebruik werd gemaakt van een optie om twee 

proeven naast elkaar te laten ontstaan. 

 

- Is er een meervoudige aanbesteding geweest inzake de robotmaaiers? 

Antwoord: 

Nee, vanwege de aanpak via een experiment/pilot.  

 

- Zo ja hoeveel leveranciers hebben zich zelf gemeld? 

Antwoord: 

Zoals hiervoor aangegeven heeft zich één andere partij gemeld ten tijde van de start van de 

proefperiode. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 

de secretaris,     de burgemeester, 

 

 

 

R.S.M. (Rudie) Heintjes   A.M.J. (Agnes) Schaap 

 

 


