
 

Raadsvergadering d.d. 25 augustus 2009 agendapunt 18 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 23 juni 2009 
 
Onderwerp:   Aanschaf van afzetcontainers op de milieustraat.  
 
Portefeuillehouder:   J.D. Frieling 
Behandelend ambtenaar: W. Rademaker 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 971 
E-mail adres:   w.rademaker@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   Een krediet beschikbaar stellen van € 176.000,00 voor de aanschaf     
                                              van 21 afzetcontainers op de milieustraat. 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 

TOELICHTING 

Inleiding 

De afzetcontainers op de milieustraat langs het bordes zijn momenteel grotendeels in huur, maar er zijn 
argumenten om deze in eigendom aan te schaffen. De huidige containers zijn voorzien van afdeknetten, 
maar omwille van ARBO en milieu wordt de voorkeur gegeven aan containers met plaatvormige 
afdekmiddelen.  
 
Argumenten voor aanschaf van afzetcontainers met kleppen zijn: 

1. geen /minder vermenging van afval met regenwater, 
2. gedurende sluitingstijden werf kan er niet illegaal gestort worden, 
3. geen vervuiling van werf door verwaaiing, 
4. wettelijk verplicht om tijdens het transport de lading af te dekken, 
5. geen overbelading tijdens transport (gesloten kleppen), 
6. reclame /uitstraling gemeente Tynaarlo, 
7. werken met kleppen is veiliger dan met netten (valrisico’s). 
 

Vervolgprocedure 

Starten van het traject van openbare aanbesteding volgens het inkoopbeleid.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Financiële consequenties 

Incidentele kosten: 
aanschaf containers € 169.000,00 € 0,00 i  
aanpassing stroomvoorziening op bordes € 7.000,00 € 0,00 i  
 
Structurele kosten: 
kapitaallasten € 21.000,00 € 0,00 s  
onderhoud € 1.000,00 € 0,00 s  

De totale kosten bedragen dan: 
Incidenteel: € 176.000,00 € 0,00 
Structureel: €   22.000,00 € 0,00 
 
Voor deze kosten bestaat de volgende dekking: 

Op grond van  Dekking  Incid./Struc. 
huur containers milieustraat  € 17.657,00 s  
ov. goederen en diensten wijkbrengvoorz.          €   4.343,00 s  
 
De totale dekking bedraagt dan: 
Incidenteel: € 0,00  
Structureel: € 22.000,00 
 
Toelichting: De btw component in de kosten is compensabel en derhalve gesteld op nihil. 

Gevraagd besluit 

een krediet beschikbaar stellen van € 176.000,00 voor de aanschaf van 21 afzetcontainers op de 
milieustraat. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,   burgemeester. 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis,  secretaris a.i. 


