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Zaaknummer: 
2013/38677 
Referentie:      
2013/38866 

Raadsvergadering d.d. 7 januari 2014  agendapunt 15       
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 19 november 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. L.M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: dhr. W. Rademaker 
Doorkiesnummer:   0592 – 266 971  
E-mail adres:                w.rademaker@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
 
Onderwerp 
krediet aanschaf ondergrondse verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijk afval. 
 
Gevraagd besluit 
       Kredieten beschikbaar te stellen: 

1. van € 300.000 exclusief btw voor vervanging en uitbreiding met nieuwe verzamelcontainers, 
2. van €   28.070 exclusief btw voor overname van reeds gebruikte verzamelcontainers. 
 

Wat willen wij hiermee bereiken? 
Dat in de komende 5 jaren ons college de mogelijkheid heeft om +/- 35 verzamelcontainers te 
vervangen/uit te te breiden. Deze containers worden ingezet bij de inzameling van restafval, 
flessenglas, textiel, papier en plastics. Deze containers worden geplaatst bij gestapelde bouw, in 
winkelcentra en (nieuwe) wijken.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Dit jaar bleek het noodzakelijk om diverse verzamelcontainers te vervangen (Brink Zeegse en 
kruispunt Dorpsstraat/Brink Tynaarlo) en ook in de toekomst kunnen zich dergelijke situaties 
voordoen. Daarom is het noodzakelijk te beschikken over een krediet om hier goed op in te kunnen 
spelen.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Op 3 juli 2012 heeft uw raad de beleidsnotitie van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid vastgesteld. 
In deze notitie is beschreven dat ingezet wordt op minder restafval en dat burgers beter worden 
gefaciliteerd in het kunnen aanbieden van zogenaamde grondstoffen. Daar waar nodig zal het aantal 
verzamelcontainers dan ook worden uitgebreid.     
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Indien het gaat om het plaatsen van containers op nieuwe locaties zullen we in overleg gaan met de 
omwonenden.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De vervanging en aanleg van nieuwe verzamelcontainers zal worden uitgevoerd in een periode van  
+ /- 5 jaren derhalve vanaf 2014 tot en met 2018.  
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Fasering is op voorhand niet aan te geven. Dit zou betekenen dat de kapitaallasten van deze 
investering pas in 2019 kan lopen. Dit is niet wenselijk en daarom zal jaarlijks bij de najaarsbrief 
worden aangegeven welk gedeelte van het krediet kan worden afgesloten en welk gedeelte als 
restantkrediet beschikbaar dient te blijven . 
 
Deze levering wordt Europees aanbesteed. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
De volgende kredieten worden gevraagd: 
1. Voor vervanging en uitbreiding met nieuwe verzamelcontainers € 300.000, 
2. Voor overname van reeds gebruikte verzamelcontainers € 28.070. 
 
Dekking: 
Ad. 1 De nieuwe verzamelcontainers worden geactiveerd en lineair afgeschreven in 15 jaren. De 
rekenrente bedraagt 4,5 % en dit bepaalt de jaarlast op 11,2 % van de boekwaarde. Hierdoor 
bedragen de jaarlijkse kapitaallasten maximaal € 33.500. Dekking van dit bedrag vindt plaats door 
aframing van het gelijke bedrag op het jaarlijkse budget voor wijkbrengvoorzieningen 
(4120700/4343999). 
 
Ad. 2 De gebruikte verzamelcontainers zijn +/- 10 jaren oud en derhalve is de resterende levensduur 
beperkt. Daarom wordt voorgesteld om deze containers in één keer ten laste van de exploitatie te 
boeken wijkbrengvoorzieningen (4120700/4343999).  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

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

                           
 


