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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 8 januari 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. F.A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: dhr. T. Seubers en dhr. A. Lensen 
Doorkiesnummer:   0592 - 266951  
E-mail adres:                t.seubers@tynaarlo.nl / Alexander.Lensen@HVD-Drenthe.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)    
 
Onderwerp 
Vervanging van het brandweervoertuig, de tankautospuit 81-33, van de post Zuidlaren 
 
Gevraagd besluit 
 

1. Het benodigde krediet a. € 265.000,-- beschikbaar te stellen. 
2. De  kapitaallasten á € 29.592,-- voor 2013 en verder te dekken uit  de “reserve brandweer” 
 

Wat willen wij hiermee bereiken? 
In 2013 moet de tankautospuit 81-33 van de post Zuidlaren vervangen worden.  
Hiervoor heeft er in 2012 een Europese aanbesteding plaatsgevonden in het kader van het project 
‘Vervanging tankautospuiten Drenthe 2012-2015’. De opdracht is voorts gegund aan de firma Ziegler 
gevestigd in Winschoten. Deze aanbesteding is uitgevoerd door de HVD Drenthe. Zij hebben op 24 
oktober 2012 een mantelovereenkomst getekend, waarna vervolgens per individuele gemeente een 
individuele overeenkomst kan worden afgesloten met de firma Ziegler.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
In de “Notitie vervanging brandweervoertuigen 2004” is aangegeven dat de tankautospuit ‘MAN 749’, 
nu genummerd 81-33, van de post Zuidlaren in 2012, op grond de leeftijd en de geldende 
afschrijftermijn van 15 jaar, regulier vervangen moet worden. Omdat in 2012 de oude 2e tankautospuit 
van de post Zuidlaren vervangen is door een Personeel en Materieelvoertuig is de vervanging van de 
tankautospuit 81-33 doorgeschoven naar 2013.  
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2004 is de “Notitie vervanging brandweervoertuigen 2004” opgesteld. Hierin is aangegeven 
wanneer de voertuigen vervangen moeten worden, maar ook is aangegeven welke voertuigen 
benodigd zijn om op effectieve en efficiënte wijze invulling te geven aan de repressieve taakstelling, 
de basisbrandweerzorg.  
De Gemeenteraad heeft op 24 augustus 2004 besloten om een “voorziening vervanging 
brandweervoertuigen” in te stellen ter dekking van de investeringen voor de brandweer. Tegenwoordig 
staat deze bekend als “Reserve Brandweermaterieel” 
 
 
Hoe informeren we de inwoners? 

nvt 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 



Na het voteren van het benodigde bedrag door de Gemeenteraad, zal in het voorjaar van 2013 de 
opdracht worden geplaatst. De tankautospuit kan dan tot uitvoering worden genomen met een 
levering in 2013.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
  
Kosten 
Afschrijving 15 jaar met een bedrag van € 17.667,-- per jaar 
Rente 4,5 %                                            € 11.925,-- per jaar (1e jaar) 
Kapitaallasten 1e jaar                              € 29.592,-- 
Beschrijving Kosten  Incid./Struc. 
Kapitaallasten  € 29.592,--  S 
 
De totale kosten bedragen dan: 
Structureel: € 29.592,--  
 
Dekking  
Voor deze kosten bestaat de volgende dekking: 
Op grond van  Dekking Incid./Struc 
Reserve Brandweer Materieel 29.592,-- S 
 
De totale dekking bedraagt dan: 
Structureel: € 29.592,-- 
 
Toelichting op kosten en dekking  
De kosten voor een tankautospuit, inclusief bepakking, bedragen € 265.000,--excl. BTW . Vanwege 
een scherpe (schaalvoordeel, aangezien er Drenthe breed meerdere tankautospuiten het komende 
jaar vervangen moeten worden) aanbesteding valt dit bedrag € 35.000,-- positiever uit ten opzichte 
van het geraamde bedrag á € 300.000,-  
 
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 
 
 

                           
 


