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Zaaknummer: 2013014087 
Referentie: 2013014091      

Raadsvergadering d.d.  14 mei 2013  agendapunt  12        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 23 april 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. F.A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: dhr./mevr. T. Seubers en dhr. A. Lensen 
Doorkiesnummer:   0592 - 266951  
E-mail adres:                t.seubers@tynaarlo.nl/Alexander.Lensen@HVD-Drenthe.nl 
 
Bijlagen:     

- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Overzicht “reserve brandweer materieel” (ligt ter inzage)   

 
Onderwerp 
Vervanging van drie warmtebeeldcamera’s van de brandweer Tynaarlo 
 
Gevraagd besluit 
 

1. Het benodigde krediet á € 30.000,-- beschikbaar te stellen; 
2. de  kapitaallasten á € 7.350,-- voor 2014 en verder te dekken uit  de ‘reserve brandweer materieel’  
 

Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
De cluster Techniek en logistiek van het district noord en midden van de brandweer Drenthe heeft begin 2013 
het project gestart voor het vervangen van alle warmtebeeldcamera’s van de brandweer. De opdracht zal 
gegund worden aan Veiligheidstechniek Nederland BV in Oss.  
 
De individuele gemeente zal een individuele overeenkomst moeten afsluiten met Veiligheidstechniek Nederland 
BV.  
 
 
Deze overeenkomst wordt het college, na het beschikbaar stellen van de middelen, in mei 2013 aangeboden. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De warmtebeeldcamera’s voor de 3 brandweerposten in de gemeente Tynaarlo zijn in 2007 aangeschaft en 
moesten op grond van de leeftijd en de geldende afschrijftermijn van 5 jaar, in 2012 regulier vervangen worden. 
Doordat er verschillende afschrijftermijnen aangehouden werden in het district Noord en Midden Drenthe is 
besloten de gezamenlijke vervanging in 2013 uit te voeren.  
 
Wat ging er aan vooraf 
De 3 huidige warmtebeeldcamera’s zijn in 2007 aangeschaft. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
nvt 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na het voteren van het benodigde bedrag door de Gemeenteraad, zal in 2013 de opdracht worden geplaatst. 
De warmtebeeld camera’s worden geleverd in 2013.  



 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
  
Kosten 
Afschrijving 5 jaar met een bedrag van €   6.000,-- per jaar 
Rente 4,5 %                                          €   1.350,-- per jaar (1e jaar) 
Kapitaallasten 1e jaar                           €    7.350,-- 
Beschrijving Kosten  Incid./Struc. 
Kapitaallasten  € 7.350,--  S 
 
De totale kosten bedragen dan: 
Structureel: € 7.350,--  
 
Dekking  
Voor deze kosten bestaat de volgende dekking: 
Op grond van  Dekking Incid./Struc 
Reserve Brandweer Materieel 7.350,-- S 
 
De totale dekking bedraagt dan: 
Structureel: € 7.350,-- 
 
 
Toelichting op kosten en dekking  
De kosten voor de drie warmtebeeldcamera’s bedragen € 30.000,--excl. BTW .  
  
Dekking vindt plaats vanuit de reserve brandweermaterieel (521000013). De reserve is toereikend om de 
kapitaallasten van de investering te dekken. Overigens is de reserve ook toereikend om de reeds gedane 
investeringen, ten laste van deze reserve, te dekken.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
  
 


