
Geleideformulier voor: BCOV

Sector/afdeling: directie

Auteur: Marja Kreuk

30bbfd2d-cbc6-48e0-b9ea-d603145da46d.docx

1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

X Besluitvorming

2 Vraagstelling:
De Nederlandse ambassade in Albanië heeft gevraagd mee te werken aan schenking van een 
of meer tankautospuiten aan de stad Tirana. In het algemeen schenkt de VRK materiaal 
alleen aan overheden en organisaties die gelieerd zijn aan de regiogemeenten. Recent heeft 
de VRK in dat kader geen schenkingen gedaan, overtollig materiaal wordt verkocht. Er zijn op 
dit moment wel tankautospuiten beschikbaar die in aanmerking zouden kunnen komen voor 
schenking. De vraag is of het bestuur een schenking aan de stad Tirana wil overwegen. 

3 Achtergrondinformatie:
Albanië is de afgelopen maanden getroffen door twee aardbevingen, bij een daarvan zijn 51 
doden gevallen, vele gewonden en deze heeft grote schade veroorzaakt. Grote uitdaging 
voor de stad Tirana (rond 1 miljoen inwoners) is dat zij momenteel maar over 10  grotendeels 
afgeschreven brandweerwagens beschikt. Vandaar dat de stad formeel aan verschillende 
landen gevraagd heeft mee te werken aan uitbreiding. De betreffende brief is ook aan de 
Nederlandse ambassade gezonden, die via contactpersonen weer op de lijn van de 
veiligheidsregio Kennemerland is gekomen.
 
Albanië is het armste land van Europa (Bruto Binnenlands Product per hoofd van de 
bevolking is 31% van het EU gemiddelde). Met de weinige beschikbare middelen wordt 
zoveel mogelijk ingezet op het bieden van een leefbare stad en diensten als onderwijs en 
gezondheidszorg. De aardbeving heeft de fondsen nog eens veel schaarser gemaakt. Er komt 
half februari een donorconferentie, maar het is de vraag of alle benodigde middelen voor 
wederopbouw worden opgehaald. 

De contacten van Tirana met Nederland zijn er overigens al op veel fronten. Tirana is een 
stad die enorm in ontwikkeling is, die in omvang toeneemt, waar economische activiteit 
enorm groeit. Er zijn veel Nederlandse architecten actief in Tirana (o.a. MVRDV, OMA, 
MECANOO). Daarnaast is de burgemeester herhaaldelijk in Nederland geweest, o.a. voor de 
Internationale Waterweek in Amsterdam om daar over de ontwikkeling van Tirana te spreken. 
De meeste investeringen zijn of met de private sector of vanuit EU-fondsen of leningen van 
internationale banken. In het land zijn ook Nederlandse bedrijven actief, waaronder Shell, 
Bavaria, Philips health en Signify en verschillende waterbedrijven. 
 
De te schenken wagens komen in handen van de stad Tirana. Alhoewel corruptie een 
probleem is in Albanië, zijn er van de kant van de ambassade geen zorgen dat deze wagens 
in verkeerde handen zouden vallen. De stad werkt veel samen met internationale partners en 
de uitgaven in inkomsten worden nauw gevolgd door internationale instellingen, ook de EU 
werkt met de stad en zij ontvangt rechtstreeks fondsen van de EU. 
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Vanuit de VRK is de intentie om − als het bestuur overweegt de wagens te schenken− dit ook 
te doen op een manier dat de wagens ook echt goed gebruikt kunnen worden. Dat zou 
betekenen dat medewerkers van de VRK de wagens naar Albanië begeleiden, om zo te 
kunnen zorgen voor voldoende instructie over gebruik en onderhoud. Waar mogelijk zal 
bezien worden of vaste leveranciers nog bruikbaar maar economisch afgeschreven materiaal 
mee wil sturen. 

Zowel de stad als de ambassade willen ondersteuning bieden bij alle praktische kwesties 
(officiële brief voor transport, overdracht etc) van de reis door deze regio.
 
De stad Tirana heeft aangeboden om een deel van de kosten voor overbrenging te 
financieren, de ambassade wil mogelijkheden bezien om de overige kosten voor 
overbrenging te financieren (brandstof, overnachting, tol etc). De stad is ook bereid om 
brandweerpersoneel naar Nederland te sturen om de wagens gezamenlijk over te brengen en 
daarmee wellicht de douane-overgang gemakkelijker te maken.

De boekwaarde van de betreffende tankautospuiten is nul. De verwachte opbrengst van de 
twee tankautospuiten op een veiling is naar verwachting € 20.000 per stuk, dus de schenking 
betreft een bedrag van € 40.000. Daar komen nog eventuele kosten van het vervoer en 
overdracht bij. Deze worden opgevangen binnen de exploitatie. 

4 Voorstel te nemen besluit:
 in principe twee afgeschreven tankautospuiten te schenken aan de stad Tirana 

5 Vervolgtraject:
Na de toestemming van het bestuur wordt de invulling van de schenking nader uitgewerkt. 
Met voorzitter en portefeuillehouder Financiën wordt afgestemd over deze invulling; 
voorwaarde voor de uiteindelijke schenking is dat de bijkomende kosten goed te dragen 
moeten zijn binnen de exploitatie.

6. bijlagen
Brief burgemeester Tirana aan Nederlandse ambassade Albanië.

In de vergadering genomen besluit:
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