Raadsvergadering d.d. 25 augustus 2009 agendapunt 17
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 4 augustus 2009
Onderwerp:

Vervanging van het brandweervoertuig 32-31 van de post Vries

Portefeuillehouder:
F.A. van Zuilen
Behandelend ambtenaar:
T. Seubers
Doorkiesnummer:
0592 - 266 951
E-mail adres:
t.seubers@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:
1. Het benodigde krediet van € 160.000,- beschikbaar stellen.
2. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten, zijnde € 18.720,- te dekken uit de reserve
“Brandweer materieel”.
Bijlagen:
- raadsbesluit (bijgevoegd)

TOELICHTING
Succesvol optreden van de brandweer bij brand en hulpverlening is gebaseerd op een aantal pijlers.
Naast kennis en kunde (verkregen door opleiding en oefening), informatie over het verzorgingsgebied en
teamgeest, is adequaat materieel één van deze pijlers. De brandweervoertuigen spelen (naast de
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals het bluspak, de laarzen, de handschoenen en de helm) hierbij
een cruciale rol.
Ten behoeve van de vervanging van de 32-31 is een verwervingteam ingesteld, bestaande uit:
• een vijftal brandweervrijwilligers van de post Vries.
• een medewerker van de hulpverleningsdienst Drenthe;
• de officier preparatie / plaatsvervangend commandant brandweer;
Gedurende het gehele traject is geadviseerd door de medewerkers van het gemeentelijk inkoopbureau.
Na het vaststellen van de operationele uitgangspunten is een aanbestedingsdocument ten behoeve van
het nieuwe voertuig opgesteld en is in overleg met het inkoopbureau overgegaan tot een Onderhandse
aanbestedingsprocedure.
Twee van de drie aangeschreven aanbieders hebben uiteindelijk een offerte uitgebracht.
De offertes zijn vergeleken op basis van zowel de aangeboden techniek, onderhoud, duurzaamheid en
veiligheid, als van commerciële aspecten (zoals prijs, leveringsvoorwaarden, garantie), kwaliteitsborging
van de productie en het bedrijfsprofiel van aanbieders. Verder zijn de aanbieders ook vergeleken op hun
aanbiedingen voor servicecontracten voor het voertuig. Tenslotte heeft een demonstratie van een
vergelijkbaar voertuig plaatsgevonden.
De offerte van Ziegler brandweertechniek B.V., op basis van een MAN TGL 12.220 BB chassis komt als
beste uit het beoordelingstraject naar voren.
De korpsleden van Vries kunnen zich uiteraard ook prima vinden in deze aanbieder en het aangeboden
product.
De benodigde investering bedraagt € 160.000,-- exclusief 19% BTW

Argumenten
•
•
•

In de “Notitie vervanging brandweervoertuigen 2004” is aangegeven dat de Mercedes 708 HV (nu
genummerd als 32-31) van de post Vries in 2005 op grond van leeftijd en de daarvoor geldende
afschrijvingstermijnen regulier vervangen dient te worden.
De aanwezige voorbouwpomp is stuk en de kosten van reparatie zijn nu niet acceptabel. (De
motorspuitaanhanger van de post Zuidlaren is ingezet als pompcapaciteit).
Het huidige voertuig vertoont diverse gebreken welke een effectieve, betrouwbare en veilige
taakuitvoering van de repressieve dienst in de weg staan.

Vervolgprocedure
De nu nog te doorlopen stappen zijn:
• Gunning;
• Betaling ( in termijnen);
• Kwaliteitsbewaking gedurende het bouwproces;
• Levering;
• Eindinspectie en afronden van de betalingsverplichtingen.
Financiële consequenties
Voor de vervanging van het brandweervoertuig 32-31 van de post Vries is een krediet van € 160.000,noodzakelijk.
De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten, zijnde € 18.720.00, worden gedekt uit de “reserve
brandweer materieel” .
Levering van het voertuig zal geschieden op grond van de “Inkoopvoorwaarden van de gemeente
Tynaarlo”.
Adviezen
Gedurende het gehele traject is geadviseerd door de beleidsmedewerker van de Hulpverleningsdienst
Drenthe en het gemeentelijk inkoopbureau.
Gevraagd besluit
1. Het benodigde krediet van € 160.000,- beschikbaar stellen
2. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten, zijnde € 18.720,- te dekken uit de reserve
“Brandweer materieel”.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester.

drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,

secretaris a.i.

