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Geacht bestuur,
Enige tijd terug is door brand één van onze smalspoorkranen verloren gegaan. Voor de voortgang van
de werkzaamheden is vervanging noodzakelijk. In de huidige markt gelden leveringstermijnen van
enkele maanden, zodat bestelling van deze kraan urgent is.
U heeft de reguliere vervanging van materieel zoals smalspoorkranen aan ons gemandateerd en
hiervoor budget beschikbaar gesteld in de begroting. De vervanging van de uitgebrande kraan is
echter niet begroot voor komend jaar (staat in de planning voor 2024) en valt daarom formeel niet
onder dit mandaat. Voor de vervanging van deze kraan is een krediet van € 220.000 nodig (waarbij
wordt opgemerkt dat de verzekering € 40.000 uitkeert). Wij zullen u hiervoor een voorstel doen in uw
eerstvolgende vergadering.
Omdat er geen urgente agendapunten zijn voor de geplande vergadering van 25 januari, stellen wij
voor deze vergadering te laten vervallen.
Het besluit over het krediet voor vervanging van de kraan zou daarmee doorschuiven naar de
vergadering van 15 februari. Tegelijkertijd willen wij op zo kort mogelijke termijn tot vervanging van de
kraan overgaan. Wij zijn daarom voornemens om – vooruitlopend op uw formele besluitvorming op 15
februari – tot bestelling van de kraan over te gaan. Wij beseffen dat wij daarmee vooruitlopen op de
formele besluitvorming, maar schatten in dat u met deze pragmatische aanpak in kunt stemmen.
Mocht u hier bezwaren tegen hebben, dan verzoeken wij u dat binnen 1 week te melden aan de
voorzitter.
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