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Beste heer Van den Kieboom,

In uw brief van 31 januari 2018 stelt u ons vragen over Aanbesteden en bezorgen De Gazet. Graag beantwoorden wij
hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. De BSD-fractie heeft informatie waaruit blijkt dat De Bode vorig jaar wel op de genoemde 1400 adressen in het
buitengebied werd bezorgd. Dit was overigens ook de eis van de gemeente. Op de adressen die buiten deze 1400,
dermate ver afgelegen zijn, werd in het verleden per post bezorgd. Wat is er bij de aanbesteding nu precies
afgesproken en aan welke voorwaarden dient de huidige bezorger vanaf 1 januari 2018 te voldoen in deze?
Antwoord:
In het Beschrijvend Document bij de aanbesteding van de voorlichtingspagina staat in het programma van eisen:
20. Het huis-aan-huisblad dient wekelijks gratis te worden bezorgd op alle adressen, inclusief de adressen met een ja/
nee sticker en met uitzondering van de adressen met een nee/nee sticker in de Gemeente Bergen op Zoom (meest
actuele postcodeareaal). Tevens dient het gratis op enkele afhaalpunten te verkrijgen zijn, t.w. het stadskantoor en de
bibliotheek.
2. Hoe kan het dat de huidige bezorger nog in onderhandeling is met de verspreider Axender, terwijl zij vanaf 1 januari
2018 geacht wordt de opdracht conform de aanbesteding uit te voeren?
Antwoord:
Vanaf 1 januari 2018 verspreidt Axender de Gazet op dezelfde adressen als waar ze eerder de Bergen op Zoomse
Bode bezorgden. Om ervoor te zorgen dat de Gazet ook bezorgd wordt op de adressen waar eerder de Bergen op
Zoomse Bode per post werd bezorgd, moest de Persgroep aanvullende werkafspraken maken met Axender. Op deze
adressen wordt de Gazet nu verspreid.
Overigens ontvangen de gemeente en De Gazet nauwelijks klachten over de bezorging. In de afgelopen twee
maanden 33 klachten waarvan er slechts 1 uit het buitengebied. 4 van deze 33 klachten werd bij de gemeente
ingediend, de overige bij De Gazet.
3. Welke rol heeft de financiën gespeeld bij de uiteindelijke gunning?
Antwoord:
Beoordeling van de inschrijvingen vindt volgens het Beschrijvend Document bij de aanbesteding van de
voorlichtingspagina plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (beste pkv).

De gunningcriteria prijs en kwaliteit bepalen samen de score van de inschrijver. Kwaliteit weegt in deze aanbesteding
voor ôC^/o mee en prijs voor 40oZo. De eindscore wordt bepaald door het totaal van de scores op de onderdelen prijs en
kwaliteit.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. mr. H.J. van
Blitterswijk, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277500.
Met vriéndelijke groet,
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