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Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van een personeel- materieelbus van de brandweer
Aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

De huidige personeel- materieelbus van de brandweer wordt gebruikt om in te zetten voor het vervoer van
personeel naar bijscholing, cursus en bijeenkomsten, maar voor een belangrijk deel ook voor het vervoer
van personeel en materieel (logistiek) van en naar een hulpverleningsadres en is daarmee noodzakelijk.
Het voertuig is nu 12 jaar oud en is technisch en economisch afgeschreven. Dit voertuig is aan vervanging
toe.
Eerder in augustus 2011 is een collegevoorstel ingediend om voor de vervanging van deze bus budget
beschikbaar te stellen. Destijds is door het college besloten om eerst het onderzoek voor het plan voor
milieuvriendelijk en duurzaam vervoer af te wachten te bekijken of de behoefte aan vervoer bij de
brandweer daarmee op te lossen is.
Op het perspectievenprogramma 2011 was een investeringsbedrag van € 30.000,- opgenomen voor de
vervanging van de personeel- materieelbus. Door, conform collegebesluit, eerst het onderzoek naar de
milieuvriendelijk en duurzaam vervoer af te wachten, is de investering doorgeschoven naar 2012. Er is in
december 2011 een verzoek tot budgetoverheveling ingediend om het investeringsbedrag over te hevelen
naar 2012. Naar nu blijkt is in dit traject verzuimd om dit bedrag over te hevelen naar 2012 en is dit
derhalve opgenomen in het rekeningresultaat 2011.
Het benodigde budget voor de aanschaf van de bus ad. €26.000,- kan echter wel gehaald worden door de
opbrengst van verkoop van twee voormalige brandweervoertuigen uit de algemene reserve weer
beschikbaar te stellen. De raad is bevoegd om over de algemene reserve te beschikken.
B.

Voorgesteld besluit

1. Een krediet van € 26.000,- uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de
personeel-materieelbus, en dit krediet op te nemen in de begroting 2012 Brandweer FCL 61200213 /
ECL 34060 (tractie en materieel / aankoop materialen).
2. Kennis te nemen van de overdracht van het OVD voertuig naar de VRBZO (baten naar algemene
reserve € 20.000,-).
3. Kennis te nemen van de verkoop van de oude ladderwagen (baten naar algemene reserve € 5.100,-).
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C.

Inleiding

De huidige personeel- materieelbus van de brandweer wordt gebruikt om in te zetten voor het vervoer van
brandweerpersoneel naar bijscholing, cursus en bijeenkomsten, maar voor een belangrijk deel ook voor
het vervoer van brandweerpersoneel en materieel (logistiek) van en naar een hulpverleningsadres. Het
voertuig is nu 12 jaar oud en is technisch en economisch afgeschreven. Dit voertuig is aan vervanging toe.
Door, conform collegevoorstel, eerst het onderzoek naar het plan voor milieuvriendelijk en duurzaam
vervoer af te wachten is de investering voor de vervanging van de bus doorgeschoven naar 2012. De
conclusie is dat het plan de behoefte aan een dergelijk specifiek brandweervoertuig niet oplost. Het
college heeft daarom nu alsnog besloten om in te stemmen met de vervanging van het voertuig.
Het investeringbedrag voor deze vervanging was in de perspectievenprogramma 2011 opgenomen, maar
is abusievelijk niet doorgeschoven naar het perspectievenprogramma 2012. Het investeringsbedrag moet
daardoor uit de algemene reserve komen. Het beschikbaar stellen daarvan is een bevoegdheid van de raad.
D.

Wat willen we bereiken?

Voorgesteld wordt om over te gaan tot de aanschaf van een nieuwe personeel- materieelbus, uitgevoerd
als brandweervoertuig, ter vervanging van de huidige.
Het huidige voertuig is 12 jaar oud en is technisch en economisch afgeschreven. De verwachting is dat de
onderhoudskosten, die nu al jaarlijks € 2.300,- bedragen, nog verder zullen stijgen. Door de aanschaf van
een nieuwe personeel- materieelbus zullen de onderhoudskosten de komende drie jaar nihil zijn. Verder
heeft de aanstaande regionalisering geen financiële consequenties in relatie tot de aanschaf. Op het
moment van regionaliseren is de boekwaarde van het voertuig de basis voor de overdracht.
E.

Wat gaan we er voor doen?

De nieuwe personeel- materieelbus zal als specifiek brandweervoertuig worden ingezet voor het vervoer
van personeel naar bijscholing, cursus en bijeenkomsten en voor het vervoer van personeel en materieel
(logistiek) van en naar een hulpverleningsadres.
F.

Financiën

Op het perspectievenprogramma 2011 was een investeringsbedrag van € 30.000,- opgenomen voor de
vervanging van de personeel- materieelbus. Door, conform collegebesluit, eerst het onderzoek naar het
milieuvriendelijk en duurzaam vervoer af te wachten, is de investering doorgeschoven naar 2012. Er is in
december 2011 een verzoek tot budgetoverheveling ingediend om het investeringsbedrag over te hevelen
naar 2012. Naar nu blijkt is in dit traject verzuimd om dit bedrag over te hevelen naar 2012 en is dit
derhalve opgenomen in het rekeningresultaat 2011.
Het benodigde budget voor de aanschaf van de bus ad. €26.000,- kan echter wel gehaald worden door de
opbrengst van verkoop van twee voormalige brandweervoertuigen uit de algemene reserve weer
beschikbaar te stellen.
In 2012 is de oude ladderwagen van de brandweer overbodig geworden. De baten van de verkoop hiervan
vloeien naar de algemene reserve.
Verder zal binnenkort de voormalige OVD (Officier Van Dienst) wagen van de brandweer Valkenswaard
worden overgenomen door de Veiligheidsregio VRBZO. Deze transactie vloeit voort uit het
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implementatieplan “OVD van de toekomst”, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van de VRBZO
op 6 november 2008. De VRBZO neemt daartoe in juni 2012 een viertal bestaande OVD voertuigen over
van lokale korpsen, waaronder die van Valkenswaard. Ook deze baten vloeien naar de algemene reserve.
De totale opbrengst van de verkopen (€ 5.100,- + € 20.000,- = € 25.500,-) van beide voertuigen is
nagenoeg toereikend. Conform vastgesteld beleid vloeien baten uit verkoop rechtstreeks naar de algemene
reserve.
De raad is bevoegd om middelen uit de algemene reserve beschikbaar te stellen. Met een raadsvoorstel
wordt de raad verzocht het benodigde krediet uit de algemene reserve beschikbaar te stellen. Het bedrag
wordt geboekt op de begroting Brandweer FCL 61200213 / ECL 34060 (tractie en materieel / aankoop
materialen).

G. Vervolgstappen

Overgaan tot de aanschaf van het voertuig.
H. Communicatie

Niet van toepassing.
I.

Bijlage(n)

Geen.
J.

Ter inzage liggende stukken

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
R.F.W. van Eijck,

A.B.A.M. Ederveen

Secretaris.

Burgemeester.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 25 september 2012, nummer
12b&w00460;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 15 november 2012;
BESLUIT
1. Een krediet van € 26.000,- uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de
personeel-materieelbus, en dit krediet op te nemen in de begroting 2012 Brandweer FCL 61200213 /
ECL 34060 (tractie en materieel / aankoop materialen).

2. Kennis te nemen van de overdracht van het OVD voertuig naar de VRBZO (baten naar algemene
reserve € 20.000,-).
3. Kennis te nemen van de verkoop van de oude ladderwagen (baten naar algemene reserve € 5.100,-).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 29 november 2012

Kenmerk: 12raad00460

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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