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VOORSTEL 

Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten ondergrondse inzamelsystemen t.b.v. vervanging 

en nieuwbouw, inloopbeveiligingen en inwerpzuilen 

Contactpersoon D. Walkot 

Eenheid Grondstoffen en Afvalstoffendienst 

E-mail d.walkot@gad.nl 

Kenmerk 18.0000025 

Datum 11 januari 2018 

 

Voorstel 

Beschikbaar stellen van krediet van in totaal € 471.000 € 452.400 voor de aanschaf en vervanging van 

ondergrondse inzamelsystemen, de vervanging van inloopbeveiligingen in totaal € 13.000 en de 

vervanging van inwerpzuilen in totaal € 146.500. Deze investeringen zijn in de begroting van 2018 

meegenomen. 

 

Kernboodschap 

Jaarlijks wordt binnen de regio nieuwbouw gepleegd. Deze nieuwbouw wordt voorzien van 

(ondergrondse) inzamelsystemen. Daarnaast worden oude, bestaande systemen vervangen.  

De inloopbeveiligingen en inworpzuilen worden daar waar noodzakelijk vervangen om de veiligheid te 

kunnen blijven garanderen en ter voorkoming van storingen en uitval. 

 

Aanleiding 

Door de groei van het woningbestand zet de GAD jaarlijks nieuwe ondergrondse inzamelsystemen uit 

om het huishoudelijk afval in te kunnen zamelen. Inzamelmiddelen moeten worden onderhouden. Dit 

betekent, dat bij het intensief gebruik van de ondergrondse inzamelsystemen inloopbeveiligingen en 

inwerpzuilen vervangen moeten worden om de veiligheid en bedrijfszekerheid te blijven garanderen.  

 

Financiën 

Om de nieuwe ondergrondse inzamelsystemen aan te schaffen en te vervangen, wordt voorgesteld 

een bedrag van € 471.000 € 452.400 beschikbaar te stellen. De afschrijvingstermijn wordt gesteld op 

10 jaar. Voor de vervanging van inloopbeveiligingen, wordt voorgesteld een bedrag van € 13.000 

beschikbaar te stellen. De afschrijvingstermijn wordt gesteld op 10 jaar.  

Voor de vervanging van inwerpzuilen, wordt voorgesteld een bedrag van € 146.500 beschikbaar te 

stellen. De afschrijvingstermijn wordt gesteld op 10 jaar. 

De investeringen hiervan zijn meegenomen in de concernbegroting van 2018 op bladzijde 60, 

investeringsoverzicht 2018. Met de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten is reeds rekening gehouden 

in het hoofdstuk Bedrijfsvoering.  

 

Uitvoering 

De aanschaf en vervanging zal worden gecoördineerd door de Beheerder Voorzieningen. 

 

Bijlagen 
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