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Vragenlijst inlichtingen:  Second-opinion huisvesting gemeente Bergen.  
Vraag 

nr. Blz. Post nummer 
 Tek. Omschrijving vraag 

01    Kunt u de data aangeven waarop het onderzoek moet worden opgeleverd en nadien gepresenteerd 
aan vakcommissie of gemeenteraad? 

    Het onderzoek moet op 16 april 2013 voor 10:00 uur worden geleverd, en op 7 mei 2013 ’s 
avonds om 19:30 uur aan de vakcommissie worden gepresenteerd. 

02    Is het ook geoorloofd onze aanbieding op 27 februari voor 09:00 uur digitaal aan te leveren? En de 
aanbieding op 26 februari per post te versturen, zodat deze op 27 februari ook in uw bezit is?  

    
Digitaal aanleveren is toegestaan in pdf en microsoft office formaten zo kort mogelijk voor 
09.00 uur. Per post versturen is ook mogelijk, wij hanteren de ontvangsttheorie met betrekking 
tot het moment van sluiting. 

03    Onder gunningcriterium EMVI spreekt u over ‘nagetrokken referenties’. Kunt u uitleggen wat u 
hiermee bedoelt? 

    

U wordt verzocht 5 referenties op te geven waarbij de uitgevoerde opdracht  zoveel 
mogelijk raakpunten heeft met deze opdracht. Navraag bij de referenties zal niet 
nadrukkelijk gaan over de gelijkwaardigheid van de werkzaamheden. Een soortgelijk 
huisvestings/second opinion traject is voldoende. De gunningscore wordt bepaald op 
basis van tevredenheid van de referent over uw creativiteit en vakkundigheid. 
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04    Onder algemene uitgangspunten (p.4). Wat bedoelt u met varianten 3a en 3b vergelijken met 4b? 

    

Variant 4b vergeleken met 3a en 3b heeft als resultaat dat er twee vergaderfaciliteiten zijn voor 
de raad. In de vergelijking met 4b  dient inzichtelijk gemaakt te worden welke vergaderfaciliteit 
de voorkeur heeft. De kosten van “vergaderen” dienen dus uit de 3a en 3b varianten getrokken 
te kunnen worden voor de vergelijking. 

05    Zou u aan willen geven op welke tijdstip de presentatie van BOAG staat ingepland op 
maandag 4 maart a.s.? 

    U ontvangt hiervoor separaat een uitnodiging.  
Partijen zijn pas uitgenodigd als zij een tijdige aanbieding hebben gedaan. 

06    Behoort het tot de mogelijkheid ons Plan van Aanpak, offerte en overige documenten 
digitaal aan te leveren i.p.v. in hardcopy? 

    Ja, zie vraag 02 (wel hardcopy nazenden). 

07    

Tijdens de rondgang is door de opdrachtgever aangegeven dat het onderzoek in 
globale stappen dient te worden doorlopen. In uw offerteaanvraag stelt u dat de offerte 
aan dient te sluiten bij de opdrachtformulering die zeer gedetailleerd is. Dient onze 
offerte aan te sluiten bij de genoemde vraagstelling dan wel onze visie op 
probleemstelling en in onze offerte omschreven werkzaamheden in ons Plan van 
Aanpak? 

    

De offerte dient geheel aan te sluiten op de gedetailleerde opdrachtformulering. Tijdens de 
rondgang is verzocht dat als u bij de inschatting van de benodigde uren voor het creatieve 
deel van de opdracht risico’s, kansen of open eindjes in de vraagstelling waarneemt, daar later 
in de uitwerking tenminste globaal op in gaat, over adviseert en hiervoor voldoende tijd 
reserveert in uw aanbieding.  Als voorbeeld is genoemd “het Nieuwe Werken” dat niet met 
name is genoemd in de “Algemene aspecten” van de opdrachtformulering, maar wel een grote 
rol speelt in de stukken die aan u voor een second opinion zijn overhandigd. 

08    
Zou u aan willen geven het aantal referenties dat dient te worden aangeleverd en op 
welke wijze gelijkwaardigheid en kwaliteit van de referentieprojecten zal worden 
beoordeeld? 

    Zie vraag 03 hierboven. 

09    Zou u aan willen geven op welke wijze, in welke fasen, onze offerte gespecificeerd 
moet worden aangeleverd? 

    Wij verzoeken u in uw aanbieding de volgorde en nummering van de opdrachtformulering aan 
te houden, zodat wij zo zuiver mogelijk kunnen beoordelen of de aanbieding de vraag dekt. 

10    Zou u willen aangeven welke planning op dit moment wordt gehanteerd door de 
opdrachtgever en als toetsingskader zal gelden voor onze offerte en PvA? 
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    Op 16 april 2013 voor 10:00 uur dient de uitgewerkte opdracht te zijn aangeleverd op het 
gemeentehuis. 

11    In aanvulling op de studie voor de locatie Elkshove, zijn er ook (inpassings-) studies 
en tekeningen beschikbaar voor de locatie Jan Ligthartstraat en evt. de Beecklocatie? 

    

In de aangeboden documenten is een abstracte en rekenkundige benadering gekozen met 
betrekking tot de inpassing van het PvE op de locaties JL4 en de Beeck. Oudere studies zijn er 
wel, maar deze hebben geen relatie tot het voorliggende PvE en worden niet beschikbaar 
gesteld, zodat uw creativiteit de ruimte heeft. 

12    Is er inzicht te geven in de mate van groei/ indikking t.g.v. eventuele regionale 
samenwerking met de gemeente Alkmaar (formaties/ functies)? 

    Groei en krimp van de ambtelijke organisatie als gevolg van regionale samenwerking is op dit 
moment niet te voorspellen. 

13    

Is het correct te stellen dat bij het onderzoeken van scenario’s 1 en 2, de 
uitgangspunten zoals gesteld in het PvE gehandhaafd moeten blijven en dat bij het 
gevraagde onderzoek onder scenario 3, de Lowbudget varianten, afgeweken kan 
worden mits onderbouw en als ondergrens de aandachtspunten uit de RI&E en goede 
dienstverlening wordt gesteld? 

    

Het PvE maakt deel uit van de vraag om een second opinion en u wordt verzocht ook voor de 
varianten 1 en 2 van de opdrachtformulering de effecten van uw bevindingen over het PvE te 
onderbouwen.  
Voor het gevraagde onderzoek onder variant 3 van de opdrachtformulering speelt het 
kostenaspect en de tijdelijkheid een veel grotere rol. Wij laten het aan u over om de oplossing 
in het PvE of elders te zoeken. 

14    

Zou u willen aangeven wat de gemeente Bergen verstaan onder “Het Nieuwe 
Werken”, anders dan omschreven voor de fysieke omgeving c.q. het aantal te 
realiseren werkplekken in het PvE ( blz. 20/52)? En op welke wijze is de werkplek 
medewerker-ratio tot stand gekomen? 

    

De werkplek-medewerker ratio (de flexfactor) is gekozen op basis van ervaringscijfers van een 
aantal andere gemeenten. Ook hierover mag u een mening geven. 
Behalve de beschreven fysieke omgeving voor “Het Nieuwe Werken” is er een intern project 
gestart om de overige aspecten van “Het nieuwe Werken” te onderzoeken en eventueel te 
implementeren, waaronder telewerken, sturen op output, vertrouwen, managementstijl enz. 

15    Zijn er andere documenten c.q. bronnen beschikbaar dan het PvE, waarin omschreven 
staat de huidige/ beoogde toekomst visie ten aanzien van de dienstverlening? 

    Op 2 februari 2012 heeft de raad het visiedocument op dienstverlening “Gemeente Bergen op 
weg naar de top in dienstverlening” vastgesteld. Dit document is in pdf formaat te vinden op 
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de website van de gemeente Bergen, archief 2012 gemeenteraadvergaderingen, 2 februari 
agendapunt 13. 

16    Mag bij variant 3B ook ingeboet worden op het PvE, mits benoemd en inzichtelijk 
gemaakt? 

    Zie vraag 4 hierboven 

17    Wat is de specifieke vraagstelling voor scenario 4? Dient deze in het kader van de”low 
budget” variant te worden onderzocht? 

    
Neen, variant 4 (a en b) niet low budget, omdat de afschrijvingstermijn van de 
brandweerkazerne wel op 40 jaar wordt gesteld. Dit neemt niet weg dat het PvE en het 
kostenoverzicht wel beoordeeld moet worden. 

18    Is er een Programma van Eisen beschikbaar voor de bibliotheek? 
    Neen, wij verzoeken u uit te gaan van 400 m2 bvo en verder kengetallen te gebruiken. 

19.    
Op welke wijze dient de vraag “het betrekken van anders gebruikers ( bibliotheek, 
gezondheid etc.) geïnterpreteerd te worden? Dient onderzocht te worden de potentie 
c.q. mogelijkheden van de locatie of de vragen vanuit de markt? 

    De potentie c.q. behoefte is reeds vastgesteld. Wij verzoeken u een creatieve inpassing voor te 
stellen. 

20    

Bij Algemene Uitgangspunten stelt u dat varianten 3a en 3b vergelegen moeten 
worden met 4b. Deze vraag is ons niet duidelijk, de scenario’s zijn ons inzien 
“complementair”. Zou de vraagstelling niet moeten luiden: het vergelijke van 
onderzoeksopdracht 1/ scenario 4; Complete nieuwbouw op locatie Elkshove met 
scenario met; onderzoeksopdrachten 3a (of 3b) in combinatie met 4a? 

    

De varianten zijn niet allemaal complementair. Variant 4b vergeleken met 3a en 3b heeft als 
resultaat dat er twee vergaderfaciliteiten zijn voor de raad. In de vergelijking van 4b  dient 
inzichtelijk gemaakt te worden welke vergaderfaciliteit de voorkeur heeft. De kosten van 
“vergaderen” dienen dus uit de 3a en 3b varianten getrokken te kunnen worden voor deze 
vergelijking. 

21    Wat verstaat u onder “de waarde”; de functionele of de NCW? 
    De NCW wordt hier bedoeld. 

22    
Zou u aan willen geven welke componenten u rekent onder de jaarlijkse lasten 
inclusief exploitatie (onderhoud, energie, diensten en middelen/facilitair, rente, 
verzekeringen etc. (Total Cost of Ownership (TCO))? 

    
Rentelast, afschrijving, planmatig onderhoud, exploitatieonderhoud, energie, verzekeringen, 
belastingen worden gerekend tot de exploitatielasten. Diensten en middelen/facilitair is 
bedrijfsvoering. 
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23    
En wat is de reden dat de kolom Jaarlast geblind is in de opgaven van BBN, d.d. 14- 
06-12 en is er een nader onderbouwing van de uitgangspunten welke de basis zijn van 
de berekende TCO in de opgave van 31 mei 2012? 

    
De jaarlast was op die datum nog niet uitgerekend, omdat er nog een keuze gemaakt moet 
worden of dit wordt uitgerekend met een rentevoet van 5 (rekenrente van de gemeente) of een 
marktconform rentetarief. 

24    Is de gemeente bekend met partijen die geïnteresseerd zijn in een zogenoemde sale en 
lease back constructie? 

    Wij verzoeken u een opinie te geven over het principe. 

25    

Vraag n.a.v. het Plan van Aanpak synergieonderzoek herhuisvesting gemeentehuis en 
Bibliotheek: 
Zijn de resultaten beschikbaar van het omschreven onderzoek in de notitie van BBN, 
d.d. juni 2012? 

    Dit onderzoek is (nog) niet uitgevoerd. 

26    Wat is de huidige status van het Definitief concept Programma van Eisen, d.d. juli 
2012? 

    De status is nog steeds “Definitief concept” omdat het PvE nog niet is vastgesteld. 

27    

Vraag n.a.v. de scenariostudie van BBN, d.d. Huisvesting gemeente Bergen en 
Brandweerkazerne: 
 Op welke wijze zijnde kwalitatieve criteria geselecteerd en worden de criteria en 
beoordelingen zoals vastgelegd door BBN eenduidig geaccepteerd? 

    

Het rapport “Scenariostudie” is niet vastgesteld. De kwalitatieve criteria zijn ingebracht door 
bbn en de ambtelijke organisatie. De beoordeling van de criteria is gedaan door bbn. De 
criteria zijn niet gewogen, alleen vergeleken. Ook hierover wordt een second opinion 
gevraagd. 

28    Zijn BBN en Triplus beschikbaar voor nadere toelichting tijdens het onderzoek? 

    

De opdracht gaat om een second opinion. Wij gaan ervan uit dat het bureau dat deze opdracht 
gaat uitvoeren zich niet laat sturen door andere bureaus of de ambtelijke organisatie, maar zelf 
invulling geeft aan de opdracht.  Feitelijke informatie zal gedurende de uitwerking van de 
opdracht door de ambtelijke organisatie worden gegeven of op verzoek worden opgevraagd bij 
de andere adviesbureaus. 

29    Graag zouden wij een kopie ontvangen van de Algemene inkoop voorwaarden van de 
gemeente Bergen 2013 

    De Algemene inkoopvoorwaarden zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden VNG en zijn te 
downloaden op de website gemeente Bergen of op de website van het VNG. 
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30    In hoeverre moeten de ramingen/begrotingen van BBN beoordeeld worden? 

    U dient zich hierover een mening te vormen en deze te communiceren in het kader van de 
opdracht. 

31    Moet voor de onderbouwing zoveel mogelijk van de ramingen/begrotingen van BBN 
gebruik worden gemaakt of moeten de kosten/besparingen zelf worden geraamd? 

    Zie vraag 30 hierboven. 

32    Wat is de status van de vakcommissie? Tijdens de rondgang vertelde u dat deze 
commissie geen opdrachtgever is. 

    De opdracht wordt gegeven door het college op verzoek van de vakcommissie. De 
vakcommissie heeft een adviserende rol naar de gemeenteraad. 
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