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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Aankoop 2 compact trekkers + 2 kiepwagens
Voorgestelde besluit:
Een krediet beschikbaar te stellen van € 73.850,00 voor de aanschaf van
2 compacttrekkers + 2 kiepwagens.
Inleiding.
Binnen het team beheer en onderhoud wordt er veel gebruik gemaakt van rijdend
materieel. Dit materieel bestaat op dit moment uit o.a. 1 vrachtwagen,
3 tractoren, 6 bedrijfswagens, wintermaterieel en diverse aanhangwagens.
Materieel is benodigd voor de uitvoering van voornamelijk groene en grijze
werkzaamheden, inclusief gladheidbestrijding.
Waarom deze vervanging.
De huidige 2 compact trekkers + kiepers zijn sinds 2004 via een
huurovereenkomst + onderhoudscontract in gebruik.
Dit contract had een looptijd van 10 jaar.
Einddatum overeenkomst 30 april 2014.
Tijdens de jaarlijkse voortgangsoverleg is afgesproken dat de verhuurder het
materieel niet gaat innemen, wachtende op besluitvorming in de komende
maanden.
Wel is gebleken dat de huidige 2 compact trekkers ( bouwjaar 2004) niet meer
bedrijfszeker zijn voor een langere periode, waardoor de kans op schade en hoge
onderhoudskosten te groot worden.
Uit financieel oogpunt (overeenkomst contractueel eindigt op 30 april 2014)
is het niet meer verantwoord om nog risico’s te lopen voor hoge
onderhoudskosten.
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Keuze voorstel :
Het gaat om 2 stuks John Deere compact trekkers 3038 – hydrostaat
aangedreven.
Deze twee tractoren worden voor een extreem veelzijdig werkpakket ingezet.
Zoals o.a. voor de gladheidbestrijding, het transport van bouwstoffen, en bij
werkzaamheden in relatie tot het begraven.
Er is naar verschillende merken tractoren gekeken. Geconcludeerd is dat John
Deere met kop in schouders er boven uitsteekt. Deze tractoren voldoen aan de
strengste productie-veiligheids – en kwaliteitsnormen, en zijn bovendien
economisch, duurzaam en betrouwbaar.
De veiligheidscabine voldoet aan de ROPS-norm kantelbeveiliging.
De cabine is uitgevoerd met een verhoogde dak console voor meer hoofdruimte.
Isolatiepakket voor geluidsproductie, luxe elektrische lucht geveerde stoel met
armleuningen en verstelbare hoofdsteun.
De betrokken collega’s hebben zich positief uitgesproken over deze compact
trekkers.
Offertes.
Wij hebben voor de aankoop van John Deere compact trekkers bij drie bedrijven
offertes gevraagd
Dit zijn drie bedrijven die gespecialiseerd zijn in verkoop, verhuur en lease van
tuin en park machines.
Tevens zijn zij gecertificeerd om keuringen aan de machines uit te voeren.
Volgens de laagste offerte, firma GroeNoord uit Groningen zijn de kosten
€ 73.850,00 exclusief 21% btw.
Keuze voor koop of voor lease.
In het verleden hebben wij veelal gekozen voor lease. Nu moet opnieuw de keuze
worden gemaakt op basis van bedrijfsvoerings- en financiële argumenten.
Zoals u weet is er hard gewerkt aan de toekomstvisie van beheer en onderhoud.
Dit bedrijfsplan dient als basis bij het nemen van beslissingen omtrent te
vervangen materieel of in te vullen vacatures. Op deze wijze wordt geleidelijk en
mensgericht toegewerkt naar verdere professionalisering.
Mocht er in de nabije toekomst gekozen worden voor een mogelijke herindeling,
dan komen wij moeilijk af van een lease contract. Qua kosten is leasen iets
duurder. Wij stellen u voor om de 2 trekkers + kiepwagens te kopen en plaats
van te leasen. Deze zijn in principe altijd wel weer te verkopen.
Financiën
Bij het voorstel voor de vervanging van de gemeentelijke voertuigen zijn de beide
tractoren wel genoemd, maar deze zijn niet meegenomen in de aanbesteding. In
onze huidige begroting zijn de jaarlijkse kosten geraamd. De tractoren staan,
doordat wij in het verleden huurden en niet kochten, niet op de investeringslijst.
De huidige exploitatiekosten zullen worden vervangen door de nieuwe exploitatielasten (kapitaallasten) en overige exploitatiekosten. Naar verwachting verloopt
dit budgettair neutraal. Wel is het nodig om een extra krediet beschikbaar te
stellen van € 73.850,- voor de aanschaf van deze beide tractoren.
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Conclusie.
Wij stelen u voor om twee John Deere compact trekkers + kiepwagens te kopen
bij firma GroeNoord uit Groningen en hiervoor een krediet van € 73.850
beschikbaar te stellen. Overeenkomstig onze financiële verordening wordt deze
investering lineair in 8 jaar afgeschreven.
Achterliggende stukken:
Uitgebrachte offertes voor de aankoop van 2 compact trekkers + kiepwagens.

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer: 10
Vergadering: 10 februari 2015
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het BBV:

besluit:

a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 73.850,- voor de aankoop van
2 compact-trekkers + kiepwagens.
b. De hieruit voortvloeiende lasten zijn reeds opgenomen in de begroting.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 10 februari 2015.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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