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Aanvullend krediet aanschaf nieuwe tractor

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet ad € 
23.500,00 ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe tractor.
2. In te stemmen met het inrichten van een reserve voor tractiemiddelen en de inruilwaarde van de 
oude tractor van €20.000 hieraan toe te voegen ter dekking van de toegenomen lasten.

Inhoud
Inleiding
De buitendienst maakt voor het uitvoeren van hun taken gebruik van een tractor die in 2011 is 
aangeschaft voor een bedrag van €63.855.

De tractor is inmiddels bijna 9 jaar oud en is in de begroting volledig financieel afgeschreven.

Hoewel de huidige tractor technisch gezien nog voldoet is er vanuit de buitendienst de behoefte aan 
een lichter model tractor.

De vraag naar een lichter model tractor wordt gesteld om daarmee een grotere wendbaarheid in de 
wijken te bereiken. Ook zorgt een lichtere tractor voor minder spoorvorming in plantsoenen en op 
sportvelden. Bijkomend voordeel is dat een lichtere tractor minder energie (diesel) verbruikt dan een 
zwaarder model.

Eind 2019 is een inkooptraject gestart waarbij de aanbiedingen zijn beoordeeld op basis van de 
economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

De aanbieding met de beste score levert een tractor die voldoet aan de gestelde eisen en wensen.

Tevens zal deze tractor worden voorzien van een motor (leverbaar vanaf midden 2020) die  voldoet 
aan de hoogste emissienorm.

De netto aanschafprijs van de nieuwe tractor bedraagt €72.000 en voor de oude tractor wordt een 
inruilbedrag van €20.000 gegeven.
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Voor het vervangen van de oude tractor is in de begroting van de gemeente een investeringskrediet 
van €48.500 beschikbaar wat inhoudt dat er een aanvullende investeringskrediet nodig is van 
€23.500.

De inruilwaarde van €20.000 mag volgens het BBV niet gebruikt worden om het investering bedrag 
omlaag te berengen.

Beoogd effect
Aanschaf nieuwe tractor die beter toegerust is voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden 
en voldoet aan hoogste milieunormen.

Argumenten
1.1 Investeringbedrag nieuwe tractor is hoger dan het beschikbare investeringskrediet.

Na het beoordelen van de aanbiedingen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving 
(EMVI) is gebleken dat het investeringbedrag van de best beoordeelde inschrijver hoger is dan het 
beschikbare investeringskrediet.

2.1 Afschrijvingslasten lager.

Door  de inruilwaarde van  €20.000 ten gunste te brengen van een nog aan te maken reserve 
tractiemiddelen zal het het jaarlijks effect op de begroting met €2.500 worden verminderd.

3.1 Gemeenteraad is bevoegd orgaan.

Het betreft hier een aanpassing van een investeringkrediet waarbij instemming is vereist van de 
gemeenteraad.

Kanttekeningen
Geen

Financiële informatie
Voor de vervanging van de huidige tractor is, vanuit de aanbesteding, een bedrag van €72.000,-- 
benodigd. Het reeds toegekende krediet bedraagt €48.500,-- wat een extra kredietbehoefte van 
€23.500 inhoudt.

De huidige tractor heeft een inruilwaarde van €20.000,--. Dit mag, gezien het BBV, niet gesaldeerd 
worden om het investeringsbedrag omlaag te brengen. Deze middelen vloeien terug naar de 
gemeentelijke kas en komen daarmee ten gunste van de exploitatie.

Het effect van een kredietuitbreiding op de begroting uit zich in de kapitaalslasten, waarbij volgens de 
financiële verordening voor de tractor een afschrijvingstermijn van 8 jaar geldt. Door uitbreiding van 
het krediet stijgen de kapitaalslasten met €2.938,--

Voorgesteld wordt om de inruilwaarde van €20.000,-- ten gunste te brengen van een nog aan te 
maken reserve tractiemiddelen om het jaarlijks effect op de begroting te verkleinen met €2.500,--.

Het restant van de extra kapitaalslasten wordt binnen de begroting opgelost.

Communicatie
nvt

Vervolg
Na instemming van de gemeenteraad met het verhogen van het krediet zal opdracht worden gegeven 
tot aanschaf van de nieuwe tractor.
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Openbaar
Ja


