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Geachte heer Van der Kallen, 

In uw brief van 18 juni 2014 stelt u ons vragen over het goed op schema liggen van de werkzaamheden in het Anton 

van Duinkerkenpark. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 

1. Is het college van B&W op de hoogte van de vertraging in de werkzaamheden in het 

Anton van Duinkerkenpark? 

Antwoord: 

Er is geen sprake van vertraging in de werkzaamheden in het Anton van Duinkerkenpark, de werkzaamheden lopen 

conform planning van het bestek. 

2. Zo nee, hoe is de voortgangsrapportage binnen de gemeente bij dit soort projecten 

geregeld? 

Antwoord: 

In eerste instantie ligt de voortgangscontrole in handen bij de toezichthouder van de gemeente die dagelijks op het 

werk aanwezig is. Daarnaast is er sprake van periodieke bouwvergaderingen waarbij de directievoerder namens de 

gemeente stuurt op; geld, risico, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd. De directievoerder rapporteert op basis van 

voornoemde aspecten aan het management. 

3. Wat is bij de aanbesteding/aanneming van het werk de procedure indien er 

vertragingen optreden en is er in dit kadereen boeteclausule? 

Antwoord: 

De werkzaamheden zijn conform het aanbestedingsbeleid meervoudig onderhands aanbesteed middels een RAW-

bestek waarop de UAV van toepassing is. Door deze contractvorm zijn de verplichtingen tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer contractueel vastgelegd. Indien sprake is van verwijtbare vertraging, waardoor de bepalingen inzake de 

termijn waarbinnen het werk zou moeten worden opgeleverd wordt overschreden, is een boeteclausule van 

toepassing. 

4. Indien er geen boeteclausule in het aannemingscontract is afgesproken wat is daar de 

reden van? 

Antwoord: 

Niet van toepassing, zie antwoord vraag 3. 



5. Indien er wel een boeteclausule is afgesproken en de originele opleverdatum is 

overtreden of dreigt overtreden te worden wat zijn dan de interne afspraken om 

enerzijds de uitvoering van het werk te bevorderen en anderzijds de boeteclausule te 

effectueren? 

Antwoord: 

Zoals al eerder aangegeven bij vraag 2 vindt er een continu proces plaats waarbij voortdurend wordt gestuurd op geld 

risico, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

burgemeester, 
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