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Aan : Algemeen bestuur 

Vergadering : 10 september 2020 

Agendapunt : 7.6, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks bestuur 

Onderwerp : 
Beschikbaar stellen 
Investeringskrediet 
onkruidbestrijding 
  

 
Voorstel 
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 130.000 voor de 

aanschaf van een elektrisch aangedreven hete lucht machine om het onkruid op verhardingen te 
bestrijden in de gemeente Buren en de financiële lasten te verwerken in de werkbegroting IBOR-
Buren 2021. 

 

 
Inleiding 

In 2020 heeft Avri ervaring opgedaan met het in eigen beheer uitvoeren van de onkruidbestrijding op 
verhardingen in de gemeente West Betuwe. Voor de andere drie IBOR-gemeenten voert Avri deze 
taak ook uit, maar dan via een aannemer. De ervaringen in West Betuwe zijn positief: de kwaliteit is 
behaald en er is een besparing gerealiseerd. Het MT Avri heeft dan ook het streven om voor alle 
IBOR-gemeenten de bestrijding van onkruid op verhardingen in eigen beheer (met eigen middelen) te 
gaan uitvoeren. 
 
Omdat het contract met de aannemer voor deze taak voor de gemeente Buren afloopt wil Avri met 
ingang van 2021 de onkruidbestrijding in Buren in eigen beheer nemen. Hiervoor moet worden 
geïnvesteerd in een onkruidmachine, echter het investeringskrediet van € 130.000,- is niet in de 
begroting voorzien. De lasten van de investering kunnen worden opgevangen binnen de bestaande 
begroting. Het AB wordt gevraagd in te stemmen met deze investering om zo te komen tot een 
financieel rechtmatige aankoop. 

 
Beoogd effect 
Realiseren van een financieel rechtmatige aankoop van een onkruidmachine.  
 
Argumenten 
1.1. Invulling geven aan een financieel rechtmatige aankoop. 
In het verleden werden investeringen in de bedrijfsvoering die niet in de begroting waren voorzien, 
achteraf door uw AB met de vaststelling van de jaarrekening goedgekeurd. De accountant heeft over 
deze werkwijze opmerkingen gemaakt en aangegeven dat dit niet rechtmatig is. Dit soort 
investeringsbeslissingen moeten vooraf door het AB worden goedgekeurd, voordat de 
aanbesteding/aanschaf wordt gedaan. Met dit voorstel wordt het AB vooraf om instemming gevraagd 
het krediet beschikbaar te stellen om zo te komen tot een financieel rechtmatige aankoop. 
 
1.2. Er zijn geen financieel nadelige effecten. 
De investering bedraagt € 130.000. De kapitaallasten (afschrijving + rente) die volgen uit de 
investeringsaanvraag worden verwerkt in de begroting 2021 van IBOR-gemeente Buren en kunnen 
volledig worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Immers de kosten inhuur derden komen 
te vervallen. De investering kan minimaal budgettair neutraal worden gedaan. De verwachting is dat 
door een efficiëntere inzet een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. De kostenbesparing komt 
ten goede aan de IBOR-gemeente. 
 
Overige positieve effecten 
Het in eigen beheer nemen van de onkruidbestrijding op verharding biedt de volgende voordelen: 

• Duurzaamheid: geïnvesteerd wordt in een elektrisch aangedreven machine. Het onkruid wordt 
bestreden met hete lucht. Dit is een schone en milieuvriendelijke methode (geen uitstoot van CO2, 
roet en fijnstof). 

• Leefbaarheid: de verminderde uitstoot bevordert de leefbaarheid. Daarnaast maakt de machine 
nauwelijks geluid. 

• Werkgelegenheid: deze taak biedt een kans voor de inzet van medewerkers met een afstand tot de 
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arbeidsmarkt. Het streven is iemand in te zetten vanuit de SW- of Participatiewet afkomstig uit de 
eigen regio. 

• Robuust: Door de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren is er sprake van een robuust 
takenpakket. De inzet van meerdere machines verminderd de kwetsbaarheid. Chauffeurs kunnen 
elkaar vervangen, bij een storing aan een machine kan een andere machine worden ingezet. 

• Slim werken: De machines zijn voorzien van de nieuwste technieken waarmee data wordt 
gegenereerd zodat de machines worden ingezet alleen op die plekken waar dit nodig is. Door ook 
deze taak in eigen beheer uit te voeren kan een nog betere afstemming met andere taken zoals 
het machinaal vegen plaatsvinden waardoor het effect in de openbare ruimte, een nette openbare 
ruimte, wordt versterkt. 

 
Kanttekeningen 
Het streven is erop gericht om uiteindelijk de onkruidbestrijding voor alle IBOR-gemeenten in eigen 
beheer te gaan uitvoeren. Het geschikte moment voor de overige IBOR-gemeenten om over te gaan 
op onkruidbestrijding in eigen beheer, is wanneer de betreffende contracten met de aannemer 
aflopen.  
 
Communicatie 
Het in eigen beheer nemen van de onkruidbestrijding zal na uw besluit verder met de gemeente Buren 
worden afgestemd. Bij een positief besluit van het AB zal t.z.t. (met de start van de onkruidbestrijding 
seizoen 2021) in overleg met gemeente Buren extra publiciteit worden gegeven. 
 
Financiën 
Zie argumenten 1.1 en 1.2. 
 
Uitvoering 
Na een positief besluit van het AB zal de (openbare) aanbesteding worden gestart. 
 
Bijlagen 
Geen. 
 


