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Aanschaf en vervanging vier voertuigen buitendienst
1. In te stemmen met de aanschaf en vervanging van vier voertuigen
voor de buitendienst;
2. de kosten te financieren middels een investering via een begrotingswijziging.
3. de kapitaallasten mee te nemen in het meerjarenperspectief.

Inleiding:
Om de mobiliteit van de buitendienst van de gemeente Bedum in stand te houden is het noodzakelijk om
de vervoersmiddelen na verloop van tijd te vervangen. Voor dit jaar staan er drie voertuigen op
vervanging. Echter in de voorliggende periode, 2011 tot en met 2014, is gewerkt met 8 voertuigen. In
2015 zijn 2 voertuigen afgestoten, wat het totaal op 6 voertuigen bracht. Nu we in 2015 de voltallige
bezetting bij de buitendienst hebben bereikt, conform de vastgestelde toekomstvisie buitendienst, blijkt
dat er behoefte is aan 1 extra voertuig.
Het totaal van de aan te schaffen voertuigen komt hiermee op 4. Het gaat hier om 2 algemene voertuigen,
1 voertuig voor de begraafplaats en 1 voertuig voor de wegendienst.
De voertuigen worden in 7 jaar afgeschreven. Dat dit reëel is blijkt wel uit het feit dat de te vervangen
voertuigen zijn van de jaren 2005 (2x) en 2009. De twee eerder afgestoten voertuigen zijn van 2002 en
2004. De stelregel is; zolang de onderhoudskosten na 7 jaar niet explosief stijgen, schuiven we het
vervangen van het voertuig door. Gaan de onderhoudskosten wel explosief stijgen dan gaan we over tot
vervanging.
Gestelde kaders:
Bij het uitzoeken van een nieuw voertuig hebben we rekening gehouden met de volgende kaders:
 De keuze van het voorgestelde voertuig gaat in overleg met gebruikers, voormannen en
coördinator buitendienst.
 Het moet voldoen aan de ARBO wetgeving.
 Het voertuig moet geschikt zijn om de dagelijkse werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
 Uit het oogpunt van milieu moet het voertuig minimaal aan een Euro 5 of 6 motor voldoen.
We hebben diverse leveranciers, waaronder een lokale leverancier uit de gemeente Bedum, gevraagd
offertes voor de desbetreffende voertuigen te maken. Dit heeft geresulteerd in het voorstel om 2
voertuigen af te nemen bij een lokale leverancier en 2 voertuigen elders af te nemen.
Financiële toelichting:
Voor het aanschaffen van de 4 voertuigen hebben we een krediet beschikbaar van € 44.195,00 (excl.
BTW, incl. BPM). Het benodigde krediet is € 143.012,00 (excl. BTW, incl. BPM).
Er is dus een extra krediet nodig van € 98.817,00. De totale kapitaalslast bedraagt € 17.575,31 per jaar.
De belangrijkste verschillen tussen het benodigde en beschikbare krediet zijn:
 Aanschaf van een extra voertuig, circa € 20.000,00 (excl. BTW, excl. BPM).
 De BPM is niet voorzien in het krediet, voorheen was de gemeente vrijgesteld van de BPM.
Extra kosten € 36.168,00.
 Het krediet is niet geïndexeerd.
 We moeten voldoen aan de huidige ARBO eisen.



We willen voldoen aan de aanvullende eisen ten behoeve van de begraafplaatswerkzaamheden
en de gladheidsbestrijding.

Met betrekking tot de BPM lopen er gesprekken tussen de financiële specialisten waarbij we
mogelijkheden zien om circa € 18.000,00 terug te ontvangen. Mocht dit werkelijkheid worden dan zullen
de kapitaalslasten hierdoor verlagen.
Eerder hebben wij u gemeld terug te komen op de actualisering van investeringsbedragen die als bijlage
bij de begroting worden opgenomen. Hiermee zullen de beschikbare kredieten beter aansluiten bij de
benodigde kredieten. Dat doen we bij de begroting 2017 en zo mogelijk in voorbereidende zin bij de
voorjaarsnota.
De opbrengst van de al verkochte voertuigen voor een bedrag van € 2.100,00 kan volgens financiële
regels niet worden meegenomen in het krediet, maar wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Net als de vorig jaar geleverde voertuigen zullen ook deze voertuigen geleverd worden in de kleur wit.
Dit levert ons een besparing op van in totaal circa € 6.000,00. Deze besparing is in het benodigde krediet
verwerkt.
Voorgesteld wordt te besluiten zoals in de aanhef omschreven.

Bedum, 1 maart 2016
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
De secretaris,

De burgemeester,

R. Wiltjer

drs. H.P. Bakker

