
 

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2008  agendapunt  7a 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Onderwerp: Brand De Punt    
 
Portefeuillehouder:           dhr. H. Kosmeijer   
Behandelend ambtenaar:  J. Homans  
Doorkiesnummer:              0592- 266670   
E-mail adres:                     j.homans@tynaarlo.nl   
Gevraagd besluit: zie besluit  
1.Een krediet voteren van € 475.000,- ter dekking van kosten brand De Punt en dit bedrag 
onttrekken uit de  algemene calamiteitenreserve.  
2.Bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 een bedrag van € 475.000,- te bestemmen ten 
gunste van    de algemene calamiteitenreserve en de voorgenomen bestemming ten gunste van de 
ARGI met hetzelfde bedrag te verlagen. 
 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 
 

Inleiding 

Op 9 mei 2008 heeft een grote brand plaatsgevonden bij de scheepsreparatiewerf aan de 
Groningerstraat 118 De Punt. Bij deze brand zijn drie leden van de vrijwillige brandweer, van het korps 
Eelde, om het leven gekomen. 
 
Deze gebeurtenis heeft een grote impact gehad en veel teweeg gebracht.Na de brand is er een 
brandweer bijstandsteam geformeerd. Daarnaast is door het college opdracht gegeven tot een onderzoek 
naar de brand, met de volgende onderzoeksvragen: de mogelijke brandoorzaak, het brandverloop en de 
inzet en coördinatie van hulpdiensten nav de brand. Verder heeft ons college zich garant gesteld voor de 
uitvaarten en de kosten van de nazorg. 

Financiële consequenties 

Om de afwikkeling van het onderzoek, de uitvaarten en de nazorg te kunnen bekostigen vragen wij in 
eerste instantie een bedrag van € 475.000,-. Dit bedrag is als volgt te onderbouwen: 
 
1. Uitvaarten, ondersteuning BBT en korpseer   € 255.000,- 
2. Onderzoeken      € 60.000,- 
3. Nazorg       € 30.000,- 
4. Interne vervanging      € 50.000,- 
5. Overig        € 35.000,- 
6. Onvoorzien       € 45.000,- 
Totaal        €475.000,- 
 
 



 

Over onze raming van bovenstaande is afstemming geweest met de gemeenten Haarlem en Terneuzen, 
waar zich ook incidenten hebben voorgedaan, en verder ook met de RBD. Daarnaast is onderzocht of 
een schadevergoeding bij het rijk geclaimd kan worden, waarbij de conclusie was dat de gemeente 
Tynaarlo obv wet- en regelgeving daarvoor niet in aanmerking komt. 
 
De kosten van deze calamiteit kunnen niet binnen de begroting 2008 worden opgevangen. Wij stellen 
daarom voor om deze te dekken door een navenant bedrag te onttrekken aan de calamiteitenreserve. 
Aanwending van deze reserve betekent dat een renteverlies optreedt. Dit is 5% van € 475.000,- =  
€ 23.750,-. Dit structurele bedrag zal ten laste gebracht moeten worden van de middelen voor nieuw 
beleid 2008. In de voorjaarsnota is de stand € 507.820,-. Om deze rentederving te voorkomen is er een 
andere mogelijkheid. Namelijk bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 is bij de bestemming van het 
resultaat voorgesteld om een bedrag van €  toe te voegen aan de ARGI. Deze meevaller was niet 
voorzien en kan derhalve voor een bedrag van € 475.000,- worden toegevoegd aan de Algemene 
calamiteiten reserve. Daardoor blijft het saldo van deze reserve ongewijzigd. 
 
De bijlagen bij de ramingen liggen vertrouwelijk in de leesmap ter inzage. 
 
Bovenstaande bedrag betreft slechts een 1e indicatie, over afwijkingen zullen wij u zonodig rapporteren. 
 

Adviezen 

nvt 

Gevraagd besluit 

1.Een krediet voteren van € 475.000,- ter dekking van kosten brand De Punt en dit bedrag onttrekken uit  
   de  algemene calamiteitenreserve.  
 
2.Bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 een bedrag van € 475.000,- te bestemmen ten gunste van  
   de algemene calamiteitenreserve en de voorgenomen bestemming ten gunste van de ARGI met  
   hetzelfde bedrag te verlagen. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
H. Kosmeijer,      Loco-burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


