Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 24 april 2014
Agendanummer:
Team: Openbaar Beheer
Zaaknr. 781486
Onderwerp: Aanschaf / vervanging auto’s

Aan de raad
Inleiding
Het wagenpark van de buitendienst van het team Openbaar Beheer bestaat uit acht
bedrijfswagens: een Ford Transit, een Ford Connect voor de meetdienst, een Piaggio Pick up en
twee vrachtwagens. Daarnaast is er een Ford Connect voor de milieuwachter in gebruik.
Een vijftal voertuigen is zodanig verouderd en technisch afgeschreven, dat zowel de jaarlijkse
onderhoudskosten, de bedrijfszekerheid, de uitstraling en het brandstofgebruik het noodzakelijk
maken om deze voertuigen te vervangen. Het betreft drie voertuigen voor de wijkteams, een
voertuig voor de bomenploeg en een voertuig voor de milieuwachter. Deze voertuigen zijn
aangekocht in 2005 en waren boekhoudkundig afgeschreven in 2012.
Beslispunten
1. In te stemmen met een onttrekking uit de reserve rollend materieel ter hoogte van
€168.000,--.
2. In te stemmen met de vervanging van drie voertuigen voor de wijkteams, één voor
de bomenploeg en één voor de milieuwachter.
3. Vast te stellen de begrotingswijziging nr 3-2014.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
De raadsvergadering van 24 april 2014

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Vanwege de aard van het voorstel, het beperkt aantal onderwerpen en het nog niet
benoemd zijn van nieuwe voorzitters en leden van raadscommissies, is de commissie
(Ruimte) nog niet bijeen geweest. De raad wordt gevraagd om in dit geval zonder
voorbereiding via de commissie tot besluitvorming te komen.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Vaststelling evaluatie en actualisatie wijkgericht werken, college d.d. 10-07-2012

Beoogd effect
Met de vervanging van vijf voertuigen is er weer sprake van een geoptimaliseerd
voertuigenbestand bij de buitendienst en van de milieuwachter. Hiermee is de
bedrijfszekerheid weer voldoende gewaarborgd.

Duurzaamheid
Er word één bedrijfswagen vervangen door een elektrisch aangedreven variant.

Argumenten
1.1 Een vijftal bedrijfswagens vertoont dusdanige slijtage, dat doorrijden niet langer
verantwoord is. Onderhoudskosten lopen op en storingen komen steeds vaker voor.
1.2 De in 2005 aangeschafte voertuigen waren boekhoudkundig afgeschreven in 2012.
1.3 Het brandstofverbruik is een forse kostenpost ten opzichte van nieuwe modernere
voertuigen.
1.4 De bedrijfszekerheid neemt af door onbetrouwbaar materieel. Met name bij de
calamiteitendienst, de gladheidbestrijding en de inzet van de milieuwachter is dit erg
belangrijk.
Kanttekeningen
1.1 Het aanschaffen van voertuigen vraagt om een investering, maar is vanwege de
hogere kosten bij lease een betere optie.

Financiën
Met de aanschaf van de vijf voertuigen is een bedrag gemoeid van c.a. € 168.000,00. Voor
de vervanging van deze voertuigen zijn er financiële middelen beschikbaar vanuit de
Reserve Rollend Materieel en Gereedschappen Onderhoud (FCL 7973013). Middels
een jaarlijkse storting van € 60.368,- wordt deze reserve op niveau gehouden.
Op 31 december 2013 bedraagt de stand van genoemde reserve € 661.427,00. (o.b.v.
concept-jaarrekening 2013) Na aanschaf van de voertuigen resteert nog een bedrag van
c.a. € 493.427,00. De vervanging van deze voertuigen staat ook opgenomen in het onder
deze reserve liggende vervangings-investeringsprogramma.
Het bedrag van deze investering van € 168.000,00 dat wordt onttrokken aan de reserve
rollend Materieel c.a. zal worden gestort in de Reserve Tractie (kap.lasten) (FCL
7973054). Vanuit deze laatste reserve zal met ingang van 2015 jaarlijks een onttrekking
van de afschrijvingslast plaatsvinden. De bijbehorende rentelast wordt ten laste van de
exploitatie gebracht.

Omdat het toekennen van financiële middelen vanuit een reserve een bevoegdheid is van
de raad, zal begrotingswijziging 3-2014 ter vaststelling worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Uitvoering
Met het inkoopteam is een programma van eisen opgesteld. Er worden 3 tot 5 bedrijven
uitgenodigd om een prijs uit te brengen.
Nadat de raad heeft besloten om in te stemmen met de onttrekking uit de reserve, kan de
aanbestedingsprocedure worden ingezet. Verwacht wordt dat levering kan plaatsvinden in
september.
Mijlpaal
Stafoverleg / strategie
Poho
Inkoopstrategie
Bespreken inzet middelen
Akkoord inzet middelen
vanuit de reserve
Aanbestedingsdocumenten
en start procedure
Aanbesteding
Voorgenomen gunning
Gunning
Oplevering

Besluitvorming door
advies
bespreken / advies
college van B&W
commissie ruimte
gemeenteraad

Deadline / datum
17 december 2013
24 februari 2014
11 maart 2014
3 april 2014
24 april 2014

projectleider

Mei 2014

projectteam
teammanager
Bizob

Mei 2014
Juli 2014
Juli 2014
September 2014

Bijlage: begrotingswijziging 3-2014
detailbegrotingswijziging

Gemert, 11 maart 2014
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

A.A.T.G. Jansen MBA

Drs. J. van Zomeren

