
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Toelichting: Werk, | Soort procedure Afdeling Contact-

dienst of persoon

levering

Groot onderhoud wegen \Groot onderhoud aan diverse wegen binnen de gemeente [Werk Meervoudig Onderhands |Leefomgeving

lconform Groslijst

Uitzendbureau (inhuur) Betreft inhuur tijdelijk personeel Dienst Europees samen met _ |Bedrijfsvoering

ITwense gemeenten

Vervanging openbare verlichting 3e fase Vervanging 1000 armaturen en deels masten Levering _ [Europees Leefomgeving

controle/handhaving permanente bewoning op Betreft inhuur van personele capaciteit tbv controles dienst Meervoudig onderhands |Vergunningverlening,

recreatieterreinen permanente bewoning op recreatieterreinen. IToezicht en

Handhaving

Vervanging hosts levering _ [Meervoudig Onderhands |Informatiebeheer

Vervanging switches levering _ [Meervoudig Onderhands |Informatiebeheer

|Aanschaf/lease diverse dienstauto's IT.b.v. dienstreizen zal de gemeente overgaan op de levering _ [Meervoudig onderhands |bedrijfsvoering

laanschaf/lease van een aantal duurzame dienstauto's

Hofweekblad Betreft publicaties en berichten van de gemeente in een Dienst Meervoudig onderhands [Bedrijfsvoering

\weekblad

Interieurbeplanting Beplanting ten behoeve van gemeentehuis, inclusief verzorging. |everingdien [Meervoudig onderhands [bedrijfsvoering

st

Koffieapparatuur Koffieautomaten ten behoeve van pantries gemeentehuis levering _ [Meervoudig onderhands |bedrijfsvoering

Hofpanel ĳ _ W Dienst Meervoudig onderhands |Bedrijfsvoering
Het Hofpanel is in het verleden ontwikkeld als participatie-

instrument. In 2017 wordt het Hofpanel op een nieuwe manier

ingezet, zodat het nog beter bijdraagt aan participatie. Naast

digitale enquêtes kan het Hofpanel ook worden gevraagd om

deel te nemen in groepsgesprekken of panel-discussies.

|Arbodienst Het afsluiten van een raamovereenkomst met een arbodienst _ [Dienst Europees samen met _ [Bedrijfsvoering

\voor het uitvoeren van bedrijfsgezondheidskundige zorg [Twense gemeenten

Rioolvervanging Lijsterstraat Goor vervangen riolering en aanpassing openbare ruimte [Werk Meervoudig Onderhands |Leefomgeving

lconform Groslijst

Bodem Asbest Sanering: Onderzoek en Milieukundige |Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is het Dienst Europees (samen met6 [Project Bureau Asbest

begeleiding
afsluiten van raamovereenkomsten tenbehoeve van het

uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek en het

milieukundig begeleiden vanuitvoeringswerkzaamheden ten

behoeve van bodem asbest sanering voor de gemeenten Bome,

Haaksbergen,Hellendoom, Hof van Twente, Rijssen-Holten,

\Twenterand en Wierden.  
landere Twentse

lgemeenten)  
Sanering (PBAS)

Start

aanbesteding

19 september 2019

 

Opmerkingen:

 

 

 

2e kwartaal 2019 |Afgerond

2e kwartaal 2019 |Gestart

3e kwartaal 2019 \Gestart

 

Zal in 2019 starten

 

Zal in 2019 starten

 

Zal in 2019 starten

 

Zal in 2019 starten

 

3e kwartaal 2019

 

3e kwartaal 2019

 

3e kwartaal 2019

 

3e kwartaal 2019

 

3e kwartaal 2019

 

3e kwartaal 2019

 

 
4e kwartaal 2019

   



 

 

Bodem Asbest Sanering: Engeneering Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is het

afsluiten van raamovereenkomsten ten behoeve vanhet

uitvoeren van werkvoorbereidingswerkzaamheden ten behoeve

\van bodem asbest sanering ten behoevevan bodem asbest

sanering voor de gemeenten Borne, Haaksbergen, Hellendoom,

Hof van Twente, Riĳssen-Holten, Twenterand en Wierden.

Europees (samen met 6

landere Twentse

lgemeenten)

Project Bureau Asbest

Sanering (PBAS)

 

4e kwartaal 2019

 

Bodem Asbest Sanering: Uitvoering Perceel 1: Het doel van deze openbare Europese aanbesteding

is het afsluiten van raamovereenkomstenten behoeve van het

uitvoeren van asbest saneringswerkzaamheden voor

overzichtelijke of minder complexeprojecten met beperkte

lomgevingsrisico's en voor voor complexe, multidisciplinaire of

integraleprojecten met verhoogde omgevingsrisico's ten

behoeve van bodem asbest sanering voor de gemeenten

Borne,Haaksbergen, Hellendoor, Hof van Twente, Rijssen-

Holten, Twenterand en Wierden.

Europees (samen met 6

landere Twentse

lgemeenten)

Project Bureau Asbest

Sanering (PBAS)

 

4e kwartaal 2019

 

       
 

  


