Gemeente^JĮ Bergen op Zoom

Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

Storingen Openbare Verlichting

Ons kenmerk

U18-016706

Datum

Beh. door

J.C. Verbruggen

Doorkiesnr.

Afdeling

Realisatie S Beheer, Team Beheer Ã Advies

2 2 NũV. 2018
0164-277425

Bijlage(n)

Beste raadsleden en burgerleden,
Op dit moment kampen wij in gemeente Bergen op Zoom met een groot aantal storingen aan de openbare verlichting.
Mogelijk is u dat ook al opgevallen.
In deze brief willen wij u graag informeren over deze situatie, zodat u weet wat er speelt, en welke maatregelen zijn of
worden ondernomen om dit op te lossen.
Sinds enkele weken constateren wij dat de onderhoudsaannemer voor de openbare verlichting niet in staat is de
gemelde storingen binnen de daarvoor afgesproken termijn te verhelpen. Het aantal openstaande storingen is inmiddels
opgelopen tot circa 500 stuks. In eerste instantie is de aannemer hierop aangesproken en zijn acties toegezegd die het
aantal storingen zouden moeten terugbrengen. Helaas hebben wij moeten vaststellen dat ondanks deze toezeggingen
geen verbetering is opgetreden. Daarnaast hebben wij via de projectleider van het bedrijf vernomen dat er ten behoeve
van het werk in Bergen op Zoom geen tijdige bestelling heeft plaatsgevonden van de noodzakelijke
vervangingsonderdelen voorde openbare verlichting. Eerste levering wordt pas verwacht rond week 52, hetgeen voor
ons geen acceptabele situatie is.
Op 9 november 2018 hebben wij de aannemer schríftelijk in kennis gesteld van het feit dat hij niet voldoet aan zijn
contractuele verplichtingen en verzocht om uiterlijk 20 november 2018 aan te geven op welke wijze hij aan zijn
verplichtingen zal gaan voldoen. Vanwege het niet nakomen van de contractuele verplichtingen is tevens besloten de
lopende rekeningen op dit moment aan te houden.
Op 20 november 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het bedrijf. Naar aanleiding
van dit gesprek zijn door het bedrijf harde toezeggingen gedaan met betrekking tot het terugdringen van het aantal
storingen en de periode waarbinnen dit zal gebeuren. Uiteraard zullen wij de voortgang op dit dossier volgen waarbij ook
de extra inzet die hiervoor nodig is zal worden verrekend met de aannemer. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het bedrijf
hiermee gaat voldoen aan haar contractuele verplichtingen.
Aangezien de openbare verlichting een belangrijke functie heeft in de openbare ruimte is in de afgelopen periode ook
gezocht naar alternatieven om het aantal storingen terug te brengen indien blijkt dat het bedrijf niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Wij kunnen u berichten dat inmiddels contacten zijn gelegd met een ander bedrijf dat, indien
dit noodzakelijk blijkt te zijn, op korte termijn ingezet kan worden om het aantal storingen terug te dringen. Indien dit
scenario nodig blijkt te zijn zullen ook de hiermee gepaard gaande kosten worden verhaald op de onderhoudsaannemer.
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Ondanks dat de storingen op dit moment nog niet verholpen zijn kiezen wij er bewust voor om u op dit moment te
informeren over het ontstaan van deze situatie en de uitgezette acties om deze problematiek op te lossen.
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