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Raadsvergadering d.d. 19 april 2016  agendapunt 9          
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 5 april 2016 
 
Portefeuillehouder:   dhr. Wijbenga 
Behandelend ambtenaar: dhr. S. Berends 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 978 
E-mail adres:                s.berends@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit   
-   Tractieplan 2016  
 
Onderwerp 
Tractieplan 2016. 
 
Gevraagd besluit 

1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 310.000,= ten behoeve van 
de vervanging van de vrachtwagen en zoutstrooier; 

2. De opbrengst na verkoop van losse materieelstukken terug laten vloeien in de algemene reserve grote 
investeringen; 

3. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Vrachtwagen 
Volgens het Tractieplan 2016 is de vrachtwagen uit 2004 aan vervanging toe. De vrachtwagen is inmiddels 12 
jaar oud, heeft 345.000 kilometer gereden en de autolaadkraan heeft 21.200 draaiuren (dit komt overeen met 
ruim 1.700 uur per jaar). Door de vervanging van de vrachtwagen blijft de flexibiliteit in de uitvoering bij 
Gemeentewerken. In de piekperiodes (herfst en winter) wordt er al circa 6 weken een vrachtwagen bij 
ingehuurd, er is dus voldoende werk voor beide vrachtwagens.  
 
Zoutstrooier 
Van de zoutstrooiers zijn er drie beschikbaar, twee uit 2004 en één uit 1996. Het type uit 1996 is een reserve 
strooier voor calamiteiten. Het voorstel is om de oudste in te ruilen voor een nieuwe op de nieuwe vrachtwagen. 
Vervolgens wordt de “slechtste” strooier uit 2004 op reserve gezet. Door het inruilen van een strooier, blijft er 
een reserve beschikbaar voor calamiteiten waardoor de continuïteit van de strooidienst op peil blijft.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De vrachtwagen en zoutstrooier zijn aan vervanging toe en staan op de planning om in 2016 vervangen te 
worden.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Elk jaar wordt er een controle ronde uitgevoerd, mede op basis van het Tractieplan, van de in gebruik zijnde 
tractie bij Gemeentewerken. Bij deze controle wordt gekeken naar de leeftijd, technische restlevensduur en nut 
en noodzaak voertuigen of materieelstukken. Op basis van deze controle wordt bepaald of voertuigen of 
materieelstukken vervangen moet worden.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Niet van toepassing. Voertuigen en materieel wordt door eigen dienst gebruikt.  



 

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na akkoord van de raad wordt de aanbesteding opgestart.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Jaarlijks  wordt er € 100.000,= gedoteerd in de reserve mechanisatie buitendienst. Inmiddels is de reserve 
tractie gegroeid tot een totaal bedrag van € 757.000,=. De investeringen worden afgeschreven op basis van de 
in het basis rioleringsplan opgenomen afschrijvingstermijnen en deze zijn 10 jaar voor de vrachtauto en 15 jaar 
voor de zoutstrooier.  
 
De geraamde investering is: € 265.000,= voor de vrachtauto en € 45.000,= voor de zoutstrooier.  
 
Vanuit de reserve mechanisatie buitendienst is er voldoende dekking voor deze investeringen.  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 9 
 
Betreft: 
 
Tractieplan 2016. 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van college van Burgemeester en Wethouders van 29 maart 2016 betreffende de 
kredietaanvraag nieuwe vrachtwagen  en zoutstrooier volgens het Tractieplan 2016.  
 
overwegende dat voor de continuïteit en behoud flexibiliteit van de werkzaamheden van Gemeentewerken een 
bedrag nodig is van € 310.000,= (excl. BTW) voor de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen en zoutstrooier.  
 
Gelet op de artikelen  186 en 192 van de Gemeentewet; 
 
 

B E S L U I T: 
 
 

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 310.000,= ten behoeve 
van de vervanging van de vrachtwagen en zoutstrooier; 

2. De opbrengst na verkoop van losse materieelstukken terug te laten vloeien in de algemene reserve 
grote investeringen; 

3. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.  
 

 
 

 
 Vries, 19 april 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 
 


