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Raadsvergadering d.d. 13 april 2010 agendapunt 14 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 30 maart 2010 
 
Onderwerp:       Vervangen 2 brandweervoertuigen post Eelde en post Zuidlaren 
 
Portefeuillehouder:            Dhr. F. A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar:  Dhr. T. Seubers 
Doorkiesnummer:              0592 - 266 951 
E-Mail adres:                     t.seubers@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  
1. In te stemmen met het vervangen van 2 brandweervoertuigen voor de posten Eelde    
    en Zuidlaren 
2. Daarvoor een krediet van € 320.000.- beschikbaar te stellen en de structurele kapitaallasten   
    vanaf 2011 met €.17.920.- te verhogen en vanaf 2012 met € 17.920.- te verhogen. 
 
Bijlagen: 
-  Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-  Inkoopstrategie Personeel- en Materieelvoertuigen (ter inzage) 
 

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.  
 
Om te komen tot een eenvoudiger, eenduidiger en goedkopere instandhouding van de brandweer 
voertuigen is een herverdeling van de voertuigen voorgesteld en heeft het college op 21 april 2009 
conform voorstel besloten.  
De herverdeling houdt in, dat elke post naast een standaard tankautospuit ook beschikt over een 
personeel en materieel voertuig met daarin een draagbare motorspuit.  
 
De brandweerkorpsen van de gemeente Tynaarlo en de gemeente Aa en Hunze werken nauw samen. Zo 
ook op het gebeid van inkoop van materiaal.  
In 2011 en 2012 zullen beide gemeenten elk twee brandweervoertuigen gaan vervangen door personeel 
en materieelvoertuigen. 
 
Voor deze gezamenlijke aanschaf is door de inkoopadviseur van de gemeente AA en Hunze, de 
inkoopondersteuning van de gemeente Tynaarlo en ondergetekende een inkoopstrategie gemaakt.  
Deze bevat de volgende onderdelen: 
1) Een korte, heldere omschrijving van de opdracht 
2) Een korte omschrijving van de huidige marktsituatie 
3) Een opsomming van risico’s die de aanbesteding met zich meebrengt en een omschrijving   
             van mogelijke strategieën om dergelijke risico’s te neutraliseren. 
4) Een planning van de gehele aanbestedingsprocedure inclusief een specifieke omschrijving van te     

      behalen mijlpalen 



 

 2

Hieruit blijkt dat, gezien de hoogte van de investering en het aantal leveranciers van brandweervoertuigen 
er voor een Openbare Europese aanbesteding gekozen moet worden.  
 
Naast de inkoopstrategie wordt een aanbestedingsdocument opgesteld en worden verwervingteams van 
de posten samengesteld. 
 
Om over te gaan tot het publiceren van de aanbesteding moeten eerst de financiële middelen 
beschikbaar gesteld worden.  
Op basis van de raming is in 2009 besloten om voor 1 personeel en materieelvoertuig € 160.000,-- excl. 
19 % BTW te reserveren.  

Argumenten 

• In de “Notitie vervanging brandweervoertuigen 2004” is aangegeven dat de Mercedes 731 HV (nu 
genummerd als 31-31) van de post Eelde in 2009 en de Mercedes 741 TAS (nu genummerd als 33-
12) van de post Zuidlaren in 2006 op grond van leeftijd en de daarvoor geldende 
afschrijvingstermijnen regulier vervangen dienen te worden. 

• De huidige voertuigen vertonen steeds meer gebreken welke niet zonder hoge kosten zijn te 
verhelpen. 

Vervolgprocedure 

De nu nog te doorlopen stappen zijn: 
• Publicatie van de aanbesteding; 
• Doorlopen van het aanbestedingstraject; 
• Opdracht verstrekken; 
• Betaling ( in termijnen); 
• Kwaliteitsbewaking gedurende het bouwproces; 
• Levering; 
• Eindinspectie en afronden van de betalingsverplichtingen. 

Financiële consequenties 

Voor de vervanging  van het brandweervoertuig 31-31 van de post Eelde in 2011 en de 33-12 van de 
post Zuidlaren in 2012 is een krediet van in totaal € 320.000,-- noodzakelijk.  
De structurele kapitaallasten worden vanaf 2011 verhoogt met € 17.920,-- en vanaf 2012 nog eens met € 
17.920,--. Deze verhogingen worden gedekt uit de “reserve brandweer materieel”. In 2020 is de resreve 
uitgeput. Daar dient de komende jaren aanvullende dekking voor te komen. Echter met dit voorstel gaat 
de reserve nog niet door de “bodem”. 
Levering van de voertuigen geschiedt op grond van de “Inkoopvoorwaarden van de gemeente Tynaarlo”. 
De eventuele opbrengsten van de oude voertuigen komen ten gunste van de lasten van de nieuwe 
voertuigen. 

Adviezen 

Het gehele aanbestedingstraject zal door de adviseurs van de gemeentelijke inkoopbureau’s van de 
gemeente Aa en Hunze en Tynaarlo begeleid worden.  
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Gevraagd besluit:  
 
1. In te stemmen met het vervangen van 2 brandweervoertuigen voor de posten Eelde    
    en Zuidlaren 
2. Daarvoor een krediet van € 320.000.- beschikbaar te stellen en de structurele kapitaallasten   
    vanaf 2011 met €.17.920.- te verhogen en vanaf 2012 met € 17.920.- te verhogen. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F. A. van Zuilen,    burgemeester 
 
 
mr. J. P. J. van Muijen,    secretaris  


