Jaarverslag 2010
Een verslag op hoofdlijnen
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Jaarverslag 2010

Net als vorig jaar bieden wij u naast de voorgeschreven jaarrekening ook een verkorte jaarrekening aan.
Het verslag op hoofdlijnen 2010. In 2010 vond er na de gemeenteraadsverkiezingen een
bestuurswisseling plaats. Het nieuwe college is aan de slag gegaan met de begroting die door het vorige
college en de vorige raad werd vastgesteld. Er is het afgelopen jaar veel gedaan. De plannen uit het
laatste deel van het collegeprogramma 2007-2010 zijn grotendeels gerealiseerd. In dit boekwerk is een
korte en bondige samenvatting opgenomen van de belangrijkste accenten per programmaonderdeel. Van
het voorgenomen nieuw beleid hebben wij een overzicht opgesteld van datgene wat gerealiseerd is en
wat is doorgeschoven naar 2011.
Rekeningresultaat
Het rekeningsresultaat komt voor het eerst sinds het bestaan van de gemeente negatief uit. Het resultaat
2010 na bestemming bedraagt € 16.000 negatief. Hierop komen nog een aantal aanpassingen in de vorm
van enkele reserveringen en overhevelingen naar 2011, waardoor het uiteindelijke resultaat uitkomt op
een tekort van € 617.749. Dit bedrag wordt gedekt door te beschikken over de Argi.
Uit analyse van het resultaat blijkt dat de verschillen zich binnen vele programma’s voordoen. Een
gecomprimeerd overzicht vindt u verderop in dit verslag op hoofdlijnen. Een uitgebreide analyse per
programma is in het jaarverslag opgenomen.
Algemene dekkingsmiddelen
Ten aanzien van de algemene dekkingsmiddelen kan worden geconstateerd dat hier geen
noemenswaardige afwijkingen zijn. De afwijking bedraagt slechts 0,05 %. De raming van bouwleges is in
de voorjaarsnota 2010 met een bedrag van € 665.000 fors naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk is de
opbrengst € 72.000 hoger uitgevallen dan de bijgestelde raming.
Weerstand en reserves
Betreffende het weerstandsvermogen is een wijziging doorgevoerd ten opzichte van wat in de begroting
2011 gepresenteerd is. In de weerstandscapaciteit is nu ook het saldo van de Argi meegenomen. De
risico’s zijn per 31 december 2010 opnieuw geactualiseerd. Daarnaast is voor het complex zuidoevers
een afwaardering gedaan ten laste van de reserves. Totaal € 3,5 miljoen.
De omvang van de algemene reserve OBT is onvoldoende (slechts 17%) om de risico’s binnen de
grondexploitaties op te vangen. Binnen het gehele weerstandsvermogen kan de risicoafdekking van 50%
wel worden gerealiseerd. Voor wat betreft het grondbeleid en de grondexploitatie constateren wij dat een
focus op de risico’s van eminent belang is. De geraamde verliezen en winstnemingen van de complexen
zijn in beeld gebracht evenals de bijzonderheden/risico’s. De jaarrekening van het grondbedrijf ligt op de
vertrouwelijke manier ter inzage voor de raad.
Beoordeeld en akkoord
De accountant heeft de jaarrekening 2010 beoordeeld en geeft zijn akkoord voor de getrouwheid en de
rechtmatigheid van de jaarrekening.
De jaarrekening wordt behandeld in de vergadering van de gemeenteraad op 21 juni 2011.

Vries, mei 2011.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo.
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Financieel resultaat

Resultaat
Resultaat voor bestemming
Het resultaat voor bestemming is min of meer het resultaat uit de normale bedrijfsvoering. Dit is over 2010
€ 1.449.000 lager dan geraamd. Dat nadeel is ontstaan door hogere lasten en/of door lagere baten.
Hogere lasten kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld de afwaardering van grondcomplexen of doordat
een reserve op last van de accountant een voorziening moet worden.
Naast hogere lasten kan het resultaat voor bestemming ook ontstaan zijn door lagere baten. Bijvoorbeeld
door een lagere Algemene uitkering of lagere dividenden.
Mutaties in reserves
Gedurende het jaar worden middelen gebruikt die in een reserve zijn opgenomen. Dat zijn veelal
bestemmingsreserves. Onttrekkingen uit deze reserves vinden plaats op basis van de afspraken die
gemaakt zijn met de gemeenteraad. Naast onttrekkingen uit reserves (die ten gunste komen van het
resultaat) kunnen er ook dotaties aan reserves plaatsvinden, zoals dat is afgesproken met de
gemeenteraad. Voordelen in riolering bijvoorbeeld worden toegevoegd aan de reserve riolering.
Zo kan het ook zijn dat bijvoorbeeld vertragingen in een investering of een latere afronding van een
project, waar de gemeenteraad een bestemmingsreserve voor heeft ingesteld, niet alleen gevolgen
hebben voor lagere lasten in het resultaat voor bestemming, maar dat het ook betekent dat er minder geld
uit de reserve benodigd is dan verwacht. Daardoor ontstaat een verschil tussen de verwachte
onttrekkingen uit de reserves en de werkelijke onttrekkingen.
In totaal is over 2010 € 2.588.000 meer aan reserves toegevoegd dan verwacht (met name door lagere
lasten in riolering en het integraal accommodatiebeleid. Verder is dit ontstaan doordat een vrijval van de
voorziening van het complex verspreide gronden is toegevoegd aan de ARCA en de voorziening
wachtgelden gemeentebestuur op last van de accountant is gewijzigd in een bestemmingsreserve).
Daarnaast is er voor € 4.021.000 meer van de reserves gebruik gemaakt dan geraamd (vooral door de
afwaardering en de verliesneming van grondcomplexen).
Al met al betekent dit dat over 2010 € 1.433.000 (€ 4.021.000 - € 2.588.000) meer uit de reserves is
gehaald dan in de meest actuele begroting nog werd aangenomen.
Resultaat na bestemming
Het resultaat na bestemming bedraagt € 15.973 negatief, en bestaat uit het resultaat uit de gewone
bedrijfsvoering gecorrigeerd met de mutaties in de reserves. Het negatieve resultaat wordt gedekt door te
beschikken over de Argi.
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De voor- en nadelen per programma, ook onderverdeeld naar het resultaat voor bestemming en na
bestemming ziet er als volgt uit:

verschillen in
dotaties/
onttrekkingen
reserves
(X
1.000)

Resultaat normale
bedrijfsvoering (X
€ 1.000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Programma
Algemeen bestuur
Budgetcycluys
Brandweer
Openbare orde en veiligheid
Communicatie
Publiekszaken
Algemene middelen
Wegen
Riolering en waterhuishouding
Openbaar groen
Begraven
Reiniging
Verkeer en vervoer
Grondbedrijf
Ruimtelijke ontwikkeling
Volkshuisvesting
Monumentenzorg
Recreatie en Toerisme
Economische zaken
Milieu
Welzijn
Kunst en cultuur
Maatschappelijke zorg
Schoolbestuurlijke taken
Lokaal onderwijs beleid
Sport
Inkomensvoorzieningen
Maatschappelijke ondersteuning
Minimabeleid
Arbeidsmarktbeleid

689
31
-46
195
-44
-381
-469
208
498
67
-147
0
-45
-3.080
-76
72
48
6
45
-31
989
3
67
0
110
111
161
-301
-2
-127
-1.449

V
V
N
V
N
N
N
V
V
V
N
N
N
N
V
V
V
V
N
V
V
V
V
V
V
N
N
N
N

-413

-165
327
104
-225
-498
12

3.298
56
-11

-34
-865

-138
17
-32

1.433

Resultaat na
bestemming (X
€ 1.000)

276
31
-46
30
-44
-54
-365
-17
0
79
-147
0
-45
218
-20
61
48
6
45
-65
124
3
67
0
-28
128
161
-333
-2
-127
-16

V
V
N
V
N
N
N
N
V
N
N
V
N
V
V
V
V
N
V
V
V
N
V
V
N
N
N
N

Gedurende het jaar proberen wij door aanpassingen van de begroting een zo goed mogelijk beeld te
hebben van het financieel resultaat. Bij de najaarsnota die in november 2010 is behandeld, hebben wij de
verwachtingen aangegeven.
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Verwacht resultaat
Bij de najaarsnota was een tekort geprognosticeerd van € 710.000, waarvan € 544.539 ten laste van de
Argi is gebracht. De rest kwam uit de overschotten onvoorzien. Het tekort bestond uit een incidenteel
nadeel van € 620.000 en een structureel nadeel van € 90.000.
Het werkelijke resultaat is dus € 15.973 nadeliger dan verwacht. In dit resultaat is al de bijdrage uit de Argi
t.b.v. € 544.539, zoals besloten bij de najaarsnota verdisconteerd.
Binnen alle 30 programma’s zitten diverse voor- en nadelen, die verder zijn geanalyseerd. De resultaten
zijn grotendeels incidenteel van karakter. Bij de Voorjaarsnota 2011 zullen de bevindingen en de analyses
die voor de jaarrekening zijn gemaakt worden meegenomen voor een mogelijke aanpassing in 2011.
Bestemming van het resultaat
Tot nu toe was het gebruikelijk (vanwege een overschot) dat er een bestemming werd gegeven aan het
resultaat.
Omdat er nu sprake is van een tekort is dit niet aan de orde.
Echter er zijn vanuit de afdelingen toch enige zaken aangedragen die betrokken moeten worden bij het
eindresultaat. Het gaat daarbij om de volgende zaken:
a.

b.

c.

d.

e.

In het resultaat is een rijksbijdrage t.b.v. € 50.000 voor het tijdenbeleid (beleid ontwikkelen om te
komen tot een betere combinatie van werk en privé) verwerkt, waar nog geen uitgaven tegenover
staan. De uitgaven volgen in 2011 en volgende jaren. Dit geeft een tekort in deze jaren. Daarom
zal er feitelijk een bedrag bij het tekort moeten worden opgeplust en worden overgeheveld naar
2011.
In het resultaat is een afroming van de voorziening onderhoud gebouwen t.b.v. € 312.199
opgenomen. Dit omdat de voorziening een te hoog saldo bevatte in relatie tot het
onderhoudsprogramma voor de komende 10 jaren. Voorgesteld wordt dit voordeel toe te voegen
aan de reserve IAB.
In het resultaat zit een niet benut budget t.b.v. € 50.000 voor het Startersfonds. Dit zou moeten
worden overgeheveld naar 2011. Feitelijk had dit moeten worden opgenomen bij de “mee te
nemen gelden” in de Najaarsnota 2010.
In het resultaat zit een niet benut budget t.b.v. € 32.000 voor het restauratiefonds. Dit zou
moeten worden overgeheveld naar 2011 t.b.v. de restauratie van de klokkenstoel in Zuidlaren.
Feitelijk had dit moeten worden opgenomen bij de “mee te nemen gelden” in de najaarsnota 2010.
In het resultaat zit volgens de afdeling OBT een voordeel opgesloten van een hogere
doorbelasting van de afdeling OBT naar de diverse complexen als gevolg van een te hoog
gehanteerd voorgecalculeerde uurtarief. Het betreft een bedrag van € 157.577.

Het vorenstaande betekent dat het tekort toeneemt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onderwerp
Tekort in jaarrekening
Rijksbijdrage tijdenbeleid
Toevoeging van het overschot op de voorziening onderhoud
gebouwen aan reserve IAB
Toevoeging niet benutte gelden Startersfonds aan exploitatie 2011
Toevoegen van de niet benutte gelden restauratiefonds aan
exploitatie 2011
Toevoeging te hoge doorbelasting uren afd. OBT aan algemene
reserve OBT
Totaal resultaat

Bedrag
-15.973
-50.000
-312.199
-50.000
-32.000
-157.577
-617.749

Dit bedrag wordt gedekt door te beschikken over de Argi.
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Balans
De balans per 31 december 2010 geeft een inzicht in de bezittingen van de gemeente en de manier
waarop dat wordt gefinancierd. De belangrijkste posten in de balans zijn:

Activa

Vaste activa
Vlottende activa

31-12-2010

31-12-2009

x € 1.000

x € 1.000

€
€

82.637
63.943

€
€

80.374
58.586

€

146.580

€

138.960

€
€
€

60.144
74.704
11.732

€
€
€

65.634
60.639
12.687

€

146.580

€

138.960

Passiva

Eigen Vermogen en voorzieningen,
incl. bestemming resultaat 2010
Vaste schulden looptijd > 1 jaar
Vlottende passiva (looptijd < 1 jaar)

De belangrijkste toename van de vaste activa komt door investeringen binnen riolering en de diverse
voorbereidingskredieten voor MFA’s. De stijging van de vlottende activa is het gevolg van een verder
oplopende boekwaarde van de grondcomplexen.
Het eigen vermogen is afgenomen met € 5 miljoen. De dekking van het tekort op het complex Zuidoevers
ad € 3.486.359 draagt hier voor een belangrijk deel aan bij. Daarnaast is in dit vermogen het resultaat na
bestemming over 2010 opgenomen. Per 31 december 2010 is de stand van de Algemene Reserve Grote
Investeringen, dat vrij besteedbaar is, ca € 8,2 miljoen.
De financieringspositie geeft aan dat voor de financiering van de hogere bezittingen van meer dan € 8
miljoen (balanstotaal 2010 t.o.v. 2009) er per saldo voor € 14 miljoen extra langlopende leningen zijn
aangetrokken. De financiering vindt zoveel mogelijk met kortlopende leningen plaats, waarbij de risico’s
steeds goed worden beschouwd.
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Incidenteel nieuw beleid 2010
Van het voorgenomen nieuw beleid 2010 hebben wij hieronder een overzicht opgesteld van datgene wat
gerealiseerd is en wat is doorgeschoven naar 2011.

Incidenteel nieuw beleid 2010
Bijdrage gebiedsgericht beleid
Gedragsbeinvloeding en oplossen lokale knelpunten verkeers situaties
In stand houden ANWB bewegwijzering
In stand houden onderh niveau wegen op huidig niveau (zwerfvuil)

2010

Uitgegeven

75.000

61.926

140.000

83.513

9.597

9.860

66.018

66.018

In stand houden onderh niveau wegen op huidig niveau (BOR niveau)

39.049

39.049

Aanleg en verbetering voorzieningen gehandicapten in openbare ruimte

50.000

45.000

Onderhoud beschoeiing vijvers

40.000

0

368.226

368.226

In stand houden niveau parkmeubilair

77.653

77.653

Bijdrage Toeristisch Informatie Punt (TIP) voortzetten

34.023

34.023

Subsidie Trias op huidg niveau handhaven

65.062

65.062

Subsidie ontw samenwerking op huidig niveau handhaven

6.055

6.055

Budget prev activiteiten in inc subs 12+ handhaven

7.087

7.087

20.532

20.532

In stand houden onderh niveau groen op huidig niveau

Subs muziekverenigingen handhaven op huidig niveau
Subs act kunst en cultuur handhaven op huidig niveau

3.060

3.060

Subsidie Lokele omroep handhaven

15.360

16.157

Verkeersmaatregelen corso blijven steunen

22.553

22.553

Bijdrage aan project de Kiep handhaven op huidig niveau

2.907

2.907

Bijdrage aan natuur en milieu educatie handhaven

8.427

8.427

Bijdrage sportstimulering handhaven

52.360

52.360

Bijdrage breedtesport handhaven

36.233

36.458

Bedrijfsvoering organisatie

43.500

43.500

Informatiebeleidsplan

34.971

34.971

maken van beheersafspraken met terreinbeheerder in openbaar groen

27.500

27.500

Investeren in een duurzame leefomgeving

90.000

50.000

Milleniumdoelen

50.000

50.000

Electronisch Kind dossier
suppletie aan basisonderwijs voor exploitatietekorten mn door energie en
onderhoudskosten gebouwen

130.994

130.994

137.127

137.455

Incidentele kosten MFA Yde ivm tijdelijke huisvesting

571.714

Vervanging en uitbreiding kunsgrasveld Zuid Es

280.000

280.000

1.000.000

363.731

60.000

33.885

87.360

87.360

312.000

312.000

Investeringsbijdrage VV Actief ten behoeve van accomodaties
Rotonde Meerweg / Groningerweg te Paterswolde. In totaal een investering van €
900.000, waarvan € 300.000 bijdragen derden
Recreatieve voorzieningen herinrichting Peize
Koepelplan Paterswoldsemeer
Het integraal Veiligheidsplan wordt ontwikkeld. In die kadernota staan de
uitgangspunten voor invulling en toezicht in publieke domein.
Veiligheidscontroles bomen in de gemeente. Basisinspectie gemeentelijke bomen
Uitvoering LOP en kwaliteitsimpuls houtwallen / lanschappelijke elementen
Archelogie, beleidswaardenkaart en beleid en regio archoloog
Aanleg recreatieve fietspaden
Speelvoorzieningen, implementatie van speelruimteplan
Cultuur in de soos. Participatie voor jongeren

Bestemmingsreserve

13.074

32.000

40.000

571.714

45.000

39.776

26.250

22.540

640.000
26.115

150.000

13.755

136.245

60.000

28.000

32.000

50.000

18.000

32.000

19.500

15.000

150.000

150.000

Scoutinggebouw Eelde Paterswolde

100.000

Jeugdsoos Plexat traject 2010 Eelde

75.000

75.000

Activiteiten kunst en cultuur, 33.000 en 30.000 via de provincie in co productie

33.000

33.000

Versterkingfuncties
functionele
verbreding
bibiotheekwerk
Vesterking
lokale
musea (Buitenplaats,
Vosbergen,. Wachter en
Klompenmuseum)

30.000

30.000

50.000

50.000

4.753.118

2.902.393

Totaal

Meegenomen
naar 2011

100.000

993.319

779.829
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Accenten per programma

DUURZAME ONTWIKKELING EN LANDSCHAPPELIJKE KWALITEIT
Waar je ook bent in Tynaarlo: ervaar ons landschap met allure om je heen. Waardevolle natuurgebieden,
cultuurhistorie en schitterende beschermde dorpsgezichten. Je ziet een ruimte met mogelijkheden. Met
onmogelijkheden en met kansen en bedreigingen. Ons landschap is om te koesteren, wij lenen het
immers van de generaties na ons. Dit vraagt om ordening. Om een actieve grondpolitiek met een visie op
de regio. Een visie op landschap en woningbouw. En die hebben we! Met respect voor mens en milieu.
Met ons milieubeleid streven we naar een duurzame gemeente. Zo lopen wij met ons milieubeleid voorop
als het gaat om het verbeteren van de waterkwaliteit in onze beken, meren en rivieren, maar ook als het
gaat om energiebesparing en duurzaam bouwen.
Programma 14

Grondbedrijf
De uitkomsten van de Nota Grondinventarisatie worden verwerkt in de administratie van
het complex verspreide gronden. E.e.a. zal leiden tot wijzigingen in dat complex en de
getroffen voorziening. De uitkomsten hiervan worden in de Jaarrekening OBT 2010
betrokken.
Voor de kavelverkoop op Vriezerbrug is een voorzichtige realistische prognose van uitgifte
opgesteld. De uitgifteprognose is gehaald. De al voorziene contractontbinding van de
zichtzonekavel aan de A28 is ingeroepen.
De besluitvorming betreffende het PVE van het plan De Bronnen is vertraagd. Dit vooral
vanwege het uitgevoerde nadere onderzoek naar de MFA locatie.
Voor Ter Borch is in juni 2010 de uitgifte gestart van het tweede deel van de Waterwijk.
Deze uitgifte verloopt goed. Uitgifte vervolgdeel Waterwijk is in voorbereiding.
Vanwege het slechtere (veen) grondslag in het noordelijk plandeel is er gewerkt aan een
gewijzigde planopzet en daaraan gekoppeld een gewijzigde exploitatieopzet. Deze
aangepaste opzet is door u via de Najaarsnota vastgesteld.
De uitgifte van de particuliere kavels in het plan Oude Tolweg zuid verloopt ruim boven
verwachting. Er zijn 27 kavels verkocht in 2010. Geraamd was een aantal van 15. Wel is
gebleken dat het projectmatig te ontwikkelen gebiedsdeel (het zgn. XLgebouw ) niet
aansluit op de huidige marktwensen en -gedachten. Een andere ontwikkelopzet van dat
gebied wordt momenteel voorbereid. Woonborg heeft aangegeven in dit plangebied geen
mogelijkheden te zien voor realisatie van sociale huurwoningen. De verdere uitwerking richt
zich dan ook op realisatie van sociale koopwoningen.
In het plan Grote Veen is het bouw- en woonrijpmaken aanbesteed. Dit heeft een
aanbestedingsvoordeel opgeleverd binnen de grondexploitatie. Wel duurt de uitvoering
langer dan oorspronkelijk voorzien. Dit wordt vooral veroorzaakt door langere
besluitvorming- en uitvoeringstrajecten bij de nutsbedrijven. De start uitgifte is daarom
e
verschoven naar 1 heft 2011.
Met de particuliere initiatiefnemer (RVG) is een samenwerkingsovereenkomst gesloten
waarin naast principeafspraken over het te realiseren bouwplan en de openbare ruimte,
ook principeafspraken van het kostenverhaal zijn opgenomen. RVG heeft tijd nodig om met
de overige eigenaren in het gebied een definitief bouwplan te ontwikkelen op basis van de
principe-uitgangspunten zoals in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Naar
verwachting zal uiterlijk eind 2011 e.e.a. zo ver gevorderd zijn dat een uitvoerbaar
bouwplan is ontwikkeld en de anterieure vereenkomst met de eigenaren gesloten kan
worden. Direct daarna kan een ontwerpbestemmingsplan (geënt op het te realiseren
bouwplan) in procedure worden gebracht.
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Het aangepaste plan Zuidoevers is weliswaar verder uitgewerkt, maar kan niet meer ten
uitvoer worden gebracht. De Raad van State heeft medio oktober 2010 het
bestemmingsplan Zuidoevers/Broekveldt namelijk vernietigd. Daarnaast is er sprake van
een sterk veranderde situatie betreffende financiering van natuurontwikkeling (brief Bleker).
Exploitatie heeft e.a. een dusdanig grote impact dat het project, in samenspraak met de
projectpartners, op alle onderdelen natuur, recreatie, meerzichtstrip, locatie Broekveldt, en
woningbouw volledig moet worden herijkt. Bij de Jaarrekening 2010 worden de
consequenties van deze ontwikkelingen op die onderdelen in beeld gebracht. Vooralsnog
lijken de financiële vooruitzichten hieromtrent slecht.
Verwacht wordt dat de meerinkomsten verkoop diverse gronden en de voorziene positieve
financiële effecten van de administratieve herwaardering van het complex verspreide
gronden benodigd zijn als toevoeging aan de AR-OBT om het effect van bovenstaande
ontwikkelingen op de onderdelen woningbouw en locatie Broekveldt op te kunnen vangen.
De terugkoppeling van het (on)haalbaarheidsonderzoek van herontwikkeling voorzijde en
behoud evenementenfunctie achterzijde van het PBH-complex aan de raad is gekoppeld
aan de in het najaar gehouden raadsinformatieavond. Er is een centrumvisie Zuidlaren in
wording. Zodra deze is vastgesteld kunnen bouwplan-initiatiefbesprekingen betreffende het
voorterrein plaatsvinden.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het resultaat op dit programma voor bestemming bedraagt € 2.423.764 nadelig. Voor een
groot deel komt dit door de afwaardering van het complex Zuidoevers. (€ 3.486.359). En
door de voordelen i.v.m. de winstneming Oude Tolweg (€ 350.000) en de vrijval van de
voorziening verspreide gronden. (€ 404.818). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
jaarrekening van het Grondbedrijf.

Programma 15

Ruimtelijke Ontwikkeling
Binnen dit programma is in 2010 er een aantal zaken afgerond en vastgesteld. Het betreft
de volgende producten: Erfgoedatlas Tynaarlo, werkboek LOP
(landschapsontwikkelingsplan), twee rapporten in het kader van het project Koningsas
(leven en beleven in het land van de Koningsas, quick scan kenmerken en kwaliteiten), de
bestemmingsplannen baanverlenging GAE, verblijfsrecreatieterreinen en kleinere kernen.
Op basis van het werkboek LOP zijn 8 van 9 projecten in 2010 opgestart, waarvoor veel
subsidie is verworven. Verder is in 2010 het concept Nota van Uitgangspunten
bestemmingsplan buitengebied opgesteld en het ontwerp stedenbouwkundig kader
centrum Zuidlaren. Tenslotte is de adviesraad platteland ingesteld, is er voor de locatie Van
Wijk en Boerma in Tynaarlo samen met de provincie Drenthe een gebiedsregisseur
aangesteld en is een projectplan voor het centrum van Paterswolde vastgesteld. Pas eind
2010 is de bestemmingsplanprocedure voor het dorp Tynaarlo opgepakt. Er is nog niet
gestart met een geactualiseerd bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen in de
gemeente.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 76.025 negatief. Dit komt voort uit een aantal
voor- en nadelen.
Ten eerste zijn er drie nadelen, ter grootte van € 125.000. Dit komt omdat een deel van de
kosten van het stedenbouwkundig kader Zuidlaren (25%) betaald zijn vanuit dit programma
(€ 13.000), er meer uren zijn gemaakt door extra inzet vanuit de organisatie op een aantal
specifieke onderwerpen, te weten centrum Paterswolde, centrum Zuidlaren,
baanverlenging GAE en sanering Van Wijk en Boerma (€ 98.000). En er zijn meer kosten
gemaakt voor de actualisering bestemmingsplannen (€ 14.000).
Daar tegenover staan voordelen van in totaal € 51.000: dit bestaat uit een voordeel op
planschades omdat er minder claims zijn toegekend en/of claims op initiatiefnemers
verhaald konden worden (€ 19.000), daarnaast is een bedrag terugontvangen van de regio
Groningen-Assen als gevolg van BTW-compensatie (€ 32.000).
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Programma 16

Volkshuisvesting
De economische crisis is van invloed op de woningbouw en volkshuisvesting. In 2010 is
binnen de context van de regio Groningen-Assen gekeken naar een verdere bijstelling van
de woningbouwopgave. Tevens is in 2010 het woonplan geëvalueerd. Belangrijkste
conclusie is dat er vooral nog een kwalitatieve opgave ligt (ouderen, doorstroming). Ook in
de afgifte van bouwvergunningen zien we de verminderde marktomstandigheden terug.
Wel liep de kaveluitgifte van het plan Oude Tolweg-Zuid en een nieuw gedeelte van Ter
Borch positiever dan vooraf ingeschat. Verwacht wordt dat de omvang van de
legesopbrengsten vanaf 2012 weer zal toenemen. In afwijking van de planning zal de
reclamenota de eerste helft van 2011 ter goedkeuring worden aangeboden. Dit geldt ook
voor de welstandsnota. Op het gebied van handhaving is in 2010 conform risicomatrix
gecontroleerd. Tevens is er een inhaalslag gemaakt ten opzichte van 2009. Daardoor zijn
er in 2010 naast meer uitgevoerde controles ook meer overtredingen geconstateerd en
juridische procedures opgestart. Met ingang van 1 oktober 2010 zijn
omgevingsvergunningen verleend.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Dit programma kent een voordeel voor bestemming van € 72.116. Dit komt voort uit de
volgende voor- en nadelen per beheersproduct.
Het voordeel van ruim € 10.000 binnen product 16.01 (volkshuisvesting en stedelijke
vernieuwing) wordt veroorzaakt doordat er minder uren zijn gemaakt dan begroot. Deze
uren zijn gemaakt binnen programma 15.
Binnen product 16.02 (handhaving en toezicht) is een nadeel van € 44.172 Dit is
veroorzaakt door extra inzet om de achterstanden op gebied van handhaving uit 2009 weg
te werken en hogere productiviteit. Naast dit nadeel is er een voordeel van € 11.349.
doordat het digitaliseren van de bouwdossiers van de gemeentelijke gebouwen minder
heeft gekost van verwacht.
Binnen product 16.03 (vergunningen bouwen, slopen en reclames) is er een voordeel van
€ 94.593 Dit betreft € 71.848 meer inkomsten uit bouwleges. Het overige voordeel van
€ 30.000 staat tegenover de extra inzet onder product 16.02.

Programma 17

Monumentenzorg
Op het vlak van Monumentenzorg is de nieuwe Erfgoedverordening vastgesteld. Ook is de
Erfgoedatlas opgeleverd, zowel in boekvorm als digitaal. Voor de organisatie van de Open
Monumentendag heeft Tynaarlo de RABO Vastgoedtrofee gewonnen. De regioarcheoloog
heeft de totstandkoming van de archeologische waardenkaart (AWK) begeleid. De AWK is
inmiddels in concept gereed. De werkzaamheden aan de molen de Zwaluw zijn inmiddels
afgerond. Tevens is in 2010 een concept rapport opgesteld naar de staat, aanpak en
urgentie van de restauratie van de klokkenstoel van de kerk in Zuidlaren.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Binnen het programma Monumentenzorg is een voordeel van bijna € 48.000 aanwezig. Dit
is ontstaan doordat een subsidie vanuit het Nationaal Restauratiefonds eind 2010 is
toegekend. (€32.000), de kosten van de molen(schuur) te Oudemolen lager zijn uitgevallen
(€ 12.500) en door een aantal kleinere voor- en nadelen op onder meer de Waterburcht en
archeologie.
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GOED WOONKLIMAAT
Heerlijk! Wonen en leven in het groene contrast tussen Assen en Groningen. De gemeente Tynaarlo… er
leven betrokken inwoners, betrokken ondernemers, betrokken ouderen en jongeren… en met hen een
betrokken gemeentebestuur. Mensen die de kwaliteit van leven hier waarderen. Wij bieden onze inwoners
een veilige woonplaats. Met veilig ingerichte wegen en een verbeterd openbaar vervoer zorgen wij voor
een goed bereikbare gemeente.
Tynaarlo speelt ook in op andere veiligheidsrisico’s in de samenleving. We kunnen niet alle risico’s
wegnemen. Wel besteden wij veel aandacht aan de veiligheid in onze gemeente. Zo is er een
bedrijfszekere Brandweer, zowel in materiële als personele zin. Maar ook zetten we stevig in op preventie.
We werken samen met verschillende besturen en diensten om adequaat op te kunnen treden bij rampen
en grote ongelukken. De gemeente heeft bij de bestrijding hiervan een grote verantwoordelijkheid.
We steken daarom veel energie in training en oefening van ons gemeentelijk apparaat. Vooral ook voor
de kwetsbare groepen steken wij concreet de handen uit de mouwen.
Het klimaat verandert. Wij steken onze energie in het milieu. Het raakt ons allemaal, en niet alleen in onze
portemonnee hopen wij. Ook in ons gedrag. Samen met onze burgers en ondernemers werken we graag
verder aan een beter milieu. Door de effecten van ontwikkelingen zoals klimaatverandering en
verstedelijking is een goed rioolstelsel belangrijk. Bovendien werken we met het scheiden van schoon en
vuil water aan een beter milieu. Ons groene landschap met waardevolle bomen stellen we veilig.
Niet alleen in plannen maar ook met concrete acties. Met een eigentijds oog afgestemd op landschap,
groen en cultuurhistorie.

Programma 3

Brandweer en rampenbestrijding
Crisisbeheersing en rampenbestrijding:
Per 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. Dit heeft effect
op de manier waarop de planvorming rond rampenbestrijding en crisisbeheersing tot stand
komt. De bevoegdheid een rampenplan vast te stellen is in de Wet op de Veiligheidsregio’s
bij het algemeen bestuur van de veiligheidsregio belegd. Het geactualiseerde rampenplan
(11-2010)van de gemeente Tynaarlo is daarom ter vaststelling aan het Algemeen bestuur
van de Veiligheidsregio voorgelegd. Begin 2011 krijgt de HVD opdracht het IRP te
actualiseren en implementeren.
De eerste tests van de nieuwe crisismanagementorganisatie hebben plaats gevonden. De
verdere implementatie valt in 2011.
BRANDWEER:
Bedrijfsvoering:
Samenwerking brandweer: Het bedrijfsvoeringplan AaTyn is in januari 2010 door het
college vastgesteld en in juli 2010 is een tussenrapportage daarop vastgesteld en ter
kennisname naar de colleges gestuurd. De samenwerking draait volop. Op weg naar een
grotere vorm van samenwerking is binnen het district Noord&Midden-Drenthe na een
uitvoerig overleg- en informatietraject met brandweerposten, gemeenteraden en
medewerkers besloten dat er een gezamenlijk BackOffice brandweer moet komen.
Concreet zal dit inhouden dat deze na de zomer 2011 er is. Per 1 november is de
kwartiermaker gestart het district in 2011 vorm geven.
Huisvestingsplan: De eerste fase van het onderzoek (kostenbaten analyse nieuwbouw
versus verbouw) door de Grontmij is afgerond. Nu loopt het onderzoek naar de
consequenties voor mogelijke nieuwbouw van de post Vries. In de eerste helft van 2011 zal
een integraal advies naar het college gaan. Een tussentijdse aanpassingsverbouwing

van post Vries is afgerond.
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Risicobeheersing:
Rookmelderproject: Het is noodzakelijk burgers en bedrijven zich meer bewust te laten
worden van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid als het gaat om de eigen
veiligheid, waaronder die bij brand. Eind 2010 is een 5 stappen plan opgezet om niet alleen
een rookmelderproject te starten, maar een uitgebreider voorlichtingstraject naar zowel
e
burgers, onderwijs als bedrijven. Een projectplan hiervoor wordt in het 1 kwartaal 2011 aan
het college aangeboden.
Omgevingsvergunning: De WABO is ingevoerd op 1 oktober 2010. De werkprocessen zijn
hierop aangepast.
Bevelvoerderkaarten:
Doordat er nieuwe bedrijven bijgekomen zijn is het aantal benodigde bevelvoerderkaarten
verhoogd tot 80 stuks (=100 %). Deze extra bereikbaarheidskaarten worden in 2011
gemaakt.
Operationele voorbereiding en nazorg:
Brand de Punt. Op 9 mei 2010 is de tweede herdenking gehouden. In september 2010 was
er de uitspraak van het hoger beroep tegen de scheepswerfeigenaar.
Per 1 juli 2010 is de projectstructuur Nazorg De Punt opgeheven en zijn de overgebleven
werkzaamheden opgenomen in de reguliere taakuitvoering. Er wordt gewerkt aan de
landelijke uitwerking en implementatie van de leermomenten.
Repressie: Het aantal branden is dit jaar duidelijk afgenomen. Of dit een trend is kan pas
volgend jaar worden geconstateerd.
Terugdringen van de loze meldingen: Het uitvoeren van het protocol heeft tot gevolg dat er
een daling met 8½ % is ten opzichte van vorig jaar. Er wordt daarnaast bij bedrijven een
toenemend bewustzijn over de consequenties geconstateerd.
Opkomstijden: De in Drenthe bestuurlijk afgesproken norm voor de opkomsttijd (tijd tussen
aanname melding op de meldkamer en ter plaatse zijn van de eerste eenheid)van 15
minuten in 80% van alle gevallen wordt ruimschots gehaald.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Programma 4

Het resultaat voor bestemming is € 45.921 negatief. Dit ontstaat door de volgende
verschillen binnen de desbetreffende beheersproducten.
Binnen het beheersproduct Rampenbestrijding, nadeel van € 17.842 dit zijn interne uren
i.v.m. tijdelijk extra inzet tot 11-2011.
Binnen het beheersproduct Preventie, nadeel van € 36.655. Dit zijn met name de interne
uren ten gevolge van verschuiving binnen de programma’s 3 en 4 o.b.v. de risicomatrix.
Binnen het beheersproduct Preparatie, voordeel van € 1.825 als gevolg van lagere reis en
verblijfskosten binnen dit product.
Binnen het beheersproduct Repressie, voordeel van € 9.241. Tegenover hogere
salariskosten voor de vrijwilligers door meer uitrukken € 21.282 staan minder interne uren €
5.383 en hoger inkomsten zijnde boetegelden en stallingvergoedingen € 10.691.
Binnen het beheersproduct Nazorg, nadeel van 2.485. Ten behoeven van nazorg Brand
De Punt was nog € 17.592 nodig. Het aantal interne uren is beperkt gebleven en geven een
voordeel van € 6.563 Daarbij zijn de kosten voor de herdenking binnen het budget
gebleven en zijn er inkomsten door verkoop van het “herdenkingsboek”, € 8.545

Openbare orde en veiligheid
Handhaving
In 2010 lag het zwaartepunt van de handhaving binnen team veiligheid bij de
brandveiligheid. Ook in 2010 hebben we handhavend opgetreden tegen zogenaamde loze
meldingen van brandmeldinstallaties. Tenslotte hebben we inspecties uitgevoerd bij de
grotere evenementen, voornamelijk bij de Zuidlaardermarkt en het Corso. De
toezichthoudende taak op de Drank- en Horecawet komt naar alle waarschijnlijkheid in
2011 naar de gemeente. Het handhavingbeleid Horeca moet medio 2011 gereed zijn.
Handhaving verloopt conform planning handhavingjaarprogramma.
Integraal veiligheidsbeleid
De kadernota integrale veiligheid 2010-2014 is in februari door de raad vastgesteld. Het
uitvoeringsplan 2010 is door de lokale driehoek in april vastgesteld. De actualisatie van het
evenementenbeleid is eind 2010 in concept gerealiseerd. Vaststelling is gepland voor
maart 2011. Verder is de nota alcoholmatiging is in samenwerking met de afdeling Beleid
en Projecten ontwikkeld.
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Toezicht publiek domein
Eind 2010 is het pilot toezicht in publiek domein afgerond en geëvalueerd, de resultaten
zijn positief. Het toezicht wordt nog een jaar voortgezet waarbij de toezichthouders
opsporingsbevoegdheid hebben (BOA) en gebruik kunnen maken van de bestuurlijke
strafbeschikking.
Cijfers integrale veiligheid
De cijfers integrale veiligheid sluiten aan op de veiligheidsvelden zoals genoemd in de
verschillende veiligheidsplannen; regionaal veiligheidsplan, kadernota integrale veiligheid
en veiligheidsplan Tynaarlo.
Over het geheel genomen is er toename van het aantal geregistreerde incidenten te zien,
met uitzondering van het aantal incidenten “overlast jeugd”. Dit is het gebied waar de
toezichthouders voornamelijk op zijn ingezet. Te toename ligt voornamelijk op de gebieden
van ‘inbraken’, ‘geweld’, ‘verkeersveiligheid’, aantal loos alarm meldingen en afhandeling
van overige niet gecategoriseerde meldingen. De toename van het aantal incidenten met
betrekking tot veilig stappen is aanleiding geweest daar extra politiecapaciteit op in te
zetten.
Ontwikkelplan
Het ontwikkelplan is opgenomen in de reguliere planning- en controlecyclus.
Sinds die laatste rapportage hebben we een aantal stappen genomen op de diverse
ontwikkelpunten. Het kwaliteithandboek van team BWT is in concept klaar. De bestuurlijke
beslispunten zijn uit het handboek gelicht, hierover heeft het college reeds een besluit
genomen.In november 2010 is het algemene deel van het integrale handhavingsbeleid en
het onderdeel BWT vastgesteld. In 2011 volgt het onderdeel Veiligheid, begin 2012 moet
het beleid op het gebied van Milieu zijn opgesteld.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Binnen het beheersproduct Openbare orde is het voordeel € 162.696
Dit voordeel ontstaat door de meegenomen extra gelden van het rijk i.v.m. de openbare
orde en veiligheid. De gelden zullen worden gereserveerd voor de openbare orde en
veiligheid.
Binnen het beheersproduct Vergunningen is het voordeel € 32.646
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder interne uren. Dit heeft te maken met
verschuiving van controle-uren van vergunningen binnen programma 4 naar programma 3
op basis van de risicomatrix, € 31.743. En lager ureninzet als gevolg van meldingsplicht,
€ 8.123. Daar tegenover staat een lagere opbrengst voor vergunningen van € 6.900 als
gevolg van diezelfde meldingsplicht.

Programma 8

Wegen
Winter 2009 / 2010
De afgelopen winter was lang en kende veel sneeuw, met alle overlast van dien. We
hebben in de afgelopen periode ongeveer 1200 ton zout gestrooid (normaal 400ton).
Verder hebben we ruim vier keer zoveel uren gewerkt in de gladheidbestrijding (ruim 5.000
uur). We hebben op geen enkel moment zonder zout gezeten, dit mede dankzij twee goede
contracten.
Half april zijn we met zes collega’s de weg opgegaan om de wegen te inspecteren.
Uit deze gegevens kwam naar voren dat een aantal wegen toch meer schade door de
winter hadden gekregen dan verwacht. Om deze schade te verhelpen hebben we
€ 469.000 extra budget gekregen. De afronding van de werkzaamheden is net niet gelukt
(zie ook beschoeiing), door het invallen van de winter.
Openbare verlichting
De uitvoering van het O.V. beleidsplan is in 10 fases opgedeeld. Inmiddels zijn we bezig
met de afronding van fase 3. Vervolgens gaan we verder met fase 4, zijnde het vervangen
van TLS armaturen en het aanbrengen van elektronische voorschakelapparatuur, met als
doel om zoveel mogelijk energie te besparen.
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Fietspad Omgelegde Eelderdiep
Eind oktober is gestart met de aanleg van het fietspad langs het Omgelegde Eelderdiep.
e
Het gedeelte van het pad tussen de Madijk en Schelfhorst. De 2 fase tussen Schelfhorst
en de Verlengde Boterdijk is inmiddels aangelegd. We hebben als gemeente een mooie
fietsroute er bij gekregen op een bijzondere plaats.
Fietspad Veenweg – Yderholt
Er is in 2010 een plan gemaakt in samenhang met de inrichting van de vindplaats van het
“Meisje van Yde”. De voorbereiding is begin 2010 gestart en uitvoering heeft in de tweede
helft van 2010 plaatsgevonden. De voortgang is iets vertraagd door de koppeling met het
Kunstproject. In overleg met de kunstenaar is het werk in april 2011 afgerond.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het resultaat voor bestemming is € 207.879. Dit is ontstaat door minder geschreven uren
op het product wegen (€ 205.000). Door aanbestedingsvoordelen en door de vroege inval
van de winter waardoor een aantal projecten niet zijn afgerond is een voordeel ontstaan
(€ 203.000). Op het beheersproduct gladheidbestrijding is een fors nadeel ontstaan als
gevolg van meer en duurder inkopen van zout en door meer geschreven uren als gevolg
van de lange en strenge winter (€ 289.600).
Het beheersproduct openbare verlichting laat een voordeel zien. Dit komt door lagere
energielasten. De oorzaak hiervan is een tijdelijk voordeel vanuit een gezamenlijke
aanbesteding (€ 66.055).

Programma 9

Riolering en waterhuishouding
Aanpassing riolering Zevenhuizerweg
De aanbesteding van het bestek is in april geweest. Het was een unieke aanbesteding. We
hebben uiteindelijk het werk gegund aan de derde inschrijver. Dit heeft met elkaar 4
maanden vertraging gegeven. De werkzaamheden zijn in september 2010 gestart en
worden in april 2011 afgerond.
Rioolvervanging Beukenlaan te Zuidlaren
Op termijn zal nagenoeg geheel Westlaren worden afgekoppeld. Als eerste straat was de
Beukenlaan aan de beurt, omdat hier problemen waren met de waterafvoer door o.a. wortel
ingroei. De uitvoering is in juli 2010 opgestart. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.
Rioolvervangingen Zuidlaren
In combinatie met de uitvoering van fase 3 Verkeer Kern Zuidlaren is de riolering in de
Wilhelminalaan/Emmalaan vervangen en is een regenwaterriool aangelegd. Het project is
in juni 2010 afgerond.
Benchmark riolering
De benchmark 2007 is afgerond. Deze is als input gebruikt voor de provinciale benchmark
2009. In 2010 is er een landelijke benchmark opgestart. Aan deze benchmark nemen alle
Nederlandse gemeenten deel. De nieuwe opzet zal het gewenste vergelijkingsresultaat
moeten opleveren. De resultaten zijn binnen. De raad wordt hierover binnenkort
geïnformeerd.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het resultaat voor bestemming binnen riolering is € 498.296 voordelig. Dat ontstaat
grotendeels door lagere kapitaallasten, gevolg van latere realisatie van investeringen in
riolering en minder geschreven uren. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve
riolering.
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Programma 10

Openbaar groen
Algemeen
•
Het VTA proces is opgestart en wordt in 2011 verder geïmplementeerd.
•
BOR (Beheer Openbare Ruimte): Uit de evaluatie bleek dat de dorpsschouw in 2009
als positief is ervaren door zowel de verschillende dorpsbelangenverenigingen als de
gemeentelijke medewerkers. In het vierde kwartaal van 2010 is naar gelang de
behoefte een tweede dorpsschouw uitgevoerd.
Groene Dorpenplan
In het tweede en begin derde kwartaal is de informatieronde met de verschillende dorpen in
het kader van het Groene Dorpenplan gehouden. Het verwerken van alle informatie op de
kaarten bleek meer tijd te vragen dan verwacht. We verwachten dat het Groene dorpenplan
in het tweede kwartaal van 2011 vastgesteld kan worden door de raad.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Programma 11

Het voordelige resultaat voor bestemming ad € 67.221 is ontstaan door minder geschreven
uren (€ 133.712). Verder zijn er meer kosten gemaakt voor vuilverwerking (€ 22.081). Deze
kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de werkzaamheden in de omvormingen en
de vernieuwingen in het groen. De kosten worden zoveel mogelijk beperkt door de stromen
te scheiden in biomassa, blad en restgroen. Het beheersproduct Kapvergunningen laat een
nadeel zien van € 29.545, dat wordt voor een deel veroorzaakt doordat binnen dit product
een taakstelling (€ 12.000) is begroot voor het gehele programma groen. Maar ook doordat
er in 2010, door inwoners, vaker een beroep is gedaan op de Commissie Bezwaarschriften.
Gezien het feit dat het programma groen op totaalniveau een voordeel vertoont van €
67.221 kan deze taakstelling als gerealiseerd worden beschouwd.

Begraven
Algemeen
Er is een kostendekkendheid van 68% bereikt, het verschil ten opzichte van de vorige
Berap perioden en het doel (90%) komt voornamelijk door het achterblijven van het aantal
begravingen. Omdat de inkomsten van begravingen per jaar sterk kunnen schommelen
wordt gekeken of het mogelijk is om hiervoor een egalisatiefonds in te stellen.
In het kader van huurverleningen zijn de rechthebbende aangeschreven met de
mogelijkheid tot verlenging van de huur of het afstand doen van de graven. Deze laatste
categorie wordt steeds groter, volgend jaar wordt gekeken hoe hiermee moet worden
omgegaan in het kader van ruimen of hergebruik van de graven.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Binnen het programma Begraven bestaat één beheersproduct, namelijk Begraafplaatsen.
Dit beheersproduct vertoont een negatief resultaat van € 147.109.
De grootste afwijkingen komen onder meer door meer kosten voor derden (€ 17.408) en
€ 3.937 meer aan uren dan geraamd. Oorzaak van beide overschrijdingen zijn: het traject
rondom nieuwe beleidsvorming, investeringen in urnenkelders en investeringen in de
opslagruimte van begraafplaats de Eswal in Vries.
In totaal zijn er voor € 114.166 minder aan leges binnen gekomen ten opzichte van de
geraamde begroting. De kostendekkendheid kwam voor 2010 op 68% uit. Omdat de
inkomsten van begravingen per jaar sterk kunnen schommelen wordt gekeken of het
mogelijk is om een egalisatiefonds in te stellen.
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Programma 12

Reiniging
Zwerfafval / afvaldumpingen
Er zijn diverse aandachtsgebieden aangewezen waar toezicht en handhaving zijn geïntensiveerd. Voor de toezichtfunctie zijn intern meer uren beschikbaar gekomen. Voor de duur
van een trimester heeft externe inhuur plaatsgevonden (Handhavingzorg Groningen). De
handhavingfunctie is extern ondergebracht (inhuur Assen).
Papierinzameling
De papierinzameling (door verenigingen) is dit jaar nog niet onder regie van de gemeente
gebracht. De garantieregeling is nog van toepassing. De (wijze van) inzameling van papier
wordt betrokken in de evaluatie van het afvalbeleid (zie onder). Sinds juli 2010 gaat het
ingezameld oud papier van de milieustraat (met eigen vervoer/containers) rechtstreeks
naar een nabijgelegen papierfabriek. Door de korte transportafstand wordt CO2 bespaard.
Verpakkingsplastics
In december 2010 is de scheidingsinstallatie van Attero (Wijster) aangepast om de
vormvaste verpakkingsplastics ook te kunnen scheiden (flesjes, flacons e.d.) uit het
huisvuil. Van april 2010 tot en met december 2010 heeft de nascheiding 1% van het
huishoudelijk restafval opgeleverd (47 ton op jaarbasis). Met de aanpassing (folies +
vormvast) wordt gestreefd naar minimaal 8% van het huishoudelijk restafval (376 ton op
jaarbasis). De scheidingsinstallatie van Attero (Wijster) moet nog worden gecertificeerd.
Nedvang (i.o.m. VNG/M&I) moet nog steeds nascheidingvergoedingen
vaststellen/publiceren.
Evaluatie afvalbeleid
In 2011 zal een brede evaluatie naar het afvalbeleid worden uitgevoerd. De inzameling van
verpakkingsplastics en oud papier wordt hierin mede betrokken. Wijziging van de Afvalstoffenverordening vindt plaats na evaluatie van het afvalbeleid.
Inzamelcontract GFT/restafval
Ter compensatie van gederfde ledigingen heeft de gemeente in 2010 de huisvuilinzamelaar
tweemaal een aanbod gedaan. In beide gevallen werd het aanbod niet geaccepteerd. In
december 2010 zijn de - meer dan een jaar durende - onderhandelingen vooralsnog zonder
resultaat afgesloten.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het resultaat van dit programma is budgettair neutraal. Aan dit principe wordt in 2010
uitvoering gegeven door een toevoeging aan de voorziening reiniging van € 741.000.
Dit is naast andere voordelen vooral het gevolg van lagere kosten voor opheffing van de
voormalige gemeenschappelijke regeling Vuilverwijdering Regio Assen van € 550.000.
Ondergronds brengen containers
In 2010 zijn containers aangeschaft voor de milieustraat. In het ondergronds brengen van
verzamelcontainers in de openbare ruimte is niet geïnvesteerd. Het hierdoor niet
uitgegeven budget van € 20.000 blijft beschikbaar voor 2011 om alsnog te voorzien in deze
behoefte.
Inzamelen kunststoffen en papier
Vanwege het aantrekken van de marktprijs voor papier is in 2010 door verenigingen en
instellingen € 47.000 niet gebruikt van het garantiebudget. De opbrengst van door de
gemeente ingezamelde stromen papier en metalen en door Attero nagescheiden
kunststoffen is totaal € 57.000 meer ontvangen dan geraamd.
Verwerking van afvalstoffen
In 2010 is 100.000 kg meer restafval aangeboden dan geraamd. Het gevolg is hogere
kosten voor verwerking van € 12.000.
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Programma 13

Verkeer en vervoer
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer heeft een belangrijke plaats in onze gemeente en brengt onze
inwoners naar de twee steden. Samen met het Openbaar Vervoerbureau en de Regio
optimaliseren we de mogelijkheden voor het openbaar vervoer in Tynaarlo. Hiertoe is o.a.
lijn 44 geleid via Aqualaren en is de frequentie van belangrijke lijnen opgevoerd. De abri’s
in de grote kernen zijn aangepast aan de toegankelijkheidseisen.
In de eerste helft van 2010 hebben we een verbeterplan gemaakt van de haltes die nog
niet zijn aangepast, incl. plaatsing van nieuwe abri’s + fietsenstandaards. De uitvoering van
dit project wordt opgepakt van november 2010 – maart 2011
Gedragsbeïnvloeding
We zijn van mening dat een verdergaande verkeersveiligheid vooral kan worden bereikt
door gedragsbeïnvloeding. Om die reden voeren we dan ook een actief
gedragsbeïnvloedingbeleid voor alle verkeersdeelnemers. We zetten met name in op
scholen, scholieren en hun ouders (o.a. middels het verstrekken van
Verkeersveiligheidlabels). Tot nu toe hebben 14 scholen het verkeersveiligheidlabel reeds
ontvangen. Nog eens 3 scholen zijn bezig het label te halen. Wij proberen de eerste DVLgemeente (Drents Verkeersveiligheidslabel) in Drenthe te worden.
Aansluiting Meerweg – Gronigerweg (rotonde)
De gespreken met de aanwonende zijn in volle gang. De voorbereiding van het project
loopt en de bestemmingsplanwijziging is gestart in de eerste helft van dit jaar. We streven
naar aanleg in 2012.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het programma verkeer en vervoer kent een resultaat voor bestemming van € 45.437
negatief.
Verkeer
Voor wat betreft de uren zijn er door de binnendienst iets meer uren gemaakt dan begroot,
ca. 0,25 fte. Dit heeft te maken met een aantal projecten, die voorbereid werden en veel
inzet en overleg vergden. De buitendienst heeft juist minder uren gemaakt, nl. 2 fte. Dit
heeft te maken met ziekte en besteding van uren op andere producten.
De post overige goederen en diensten kent een onderschrijding van € 72.000. Dit heeft te
maken met projecten die niet in uitvoering zijn gegaan. Binnen het product verkeer zijn er
minder inkomsten binnengekomen. Dit heeft te maken met een te hoog ingeschatte
subsidie van de provincie.
Openbaar vervoer
Dit product kent een voordeel van € 15.133. Dit heeft direct te maken met de minder
besteedde uren bij de buiten- en binnendienst.

Programma 20

Milieu
De wettelijke milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving zijn
volgens planning uitgevoerd. Ook de geplande extra bedrijfscontroles in het kader van de
risicomatrix zijn uitgevoerd. Sinds het in werking treden van de WABO op 1 oktober 2010
spreekt men van omgevingsvergunningen in plaats van milieuvergunningen. In die gevallen
dat er ook andere vergunningonderdelen nodig zijn, zoals een bouwvergunning, wordt de
aanvraag gecoördineerd behandeld en verleend. Op provinciaal niveau zijn gemeenten
bezig met het verkennen van de opties om binnen Drenthe tot regionale
uitvoeringsdiensten te komen. Binnen de provincie zijn drie regio’s te onderscheiden waar
een bepaalde vorm van samenwerking mogelijk lijkt.
De gemeente voert een aantal projecten uit die onderdeel uitmaken van het programma
SLOK (Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid) en het klimaatprogramma op basis van
het klimaatcontract dat de gemeente met de provincie heeft afgesloten. Voor de uitvoering
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van de programma’s ontvangt de gemeente een financiële bijdrage. Beide programma’s
gaan uit van cofinanciering door de gemeente. Een groot aantal projecten is inmiddels in
gang gezet.
Het gemeentelijk inkoopbeleid gaat er vanuit dat 100% van de inkopen duurzaam
plaatsvinden. In 2009 is vastgesteld dat dit geldt voor 84% van de inkopen. Momenteel
vindt opnieuw een evaluatie plaats en kan vastgesteld worden of in 2010 100% duurzaam
is ingekocht.
Ter bevordering van de doorwerking van duurzaamheid, zowel binnen als buiten de
gemeentelijke organisatie, wordt extra aandacht gegeven aan milieucommunicatie. In 2010
zijn een aantal naar buitengerichte activiteiten georganiseerd, zoals het zogenaamde
‘wereldfeest’, ‘de week van de vooruitgang’ en de ‘nacht van de nacht’.
De gemeente is deelnemer van het Energieakkoord Noord-Nederland. Het voornemen was
om in Noord-Nederland de zogenaamde hybride EPC 0,5 (EPC =
energieprestatiecoëfficient) in te voeren. Vanwege onvoldoende draagvlak voor de hybride
EPC bij marktpartijen, heeft de minister de invoering niet goedgekeurd. Per 1 januari 2011
heeft een landelijke aanscherping plaats gevonden van de energieprestatie-eis naar EPC
0,6.
De gemeente neemt deel aan het overleg in Noord-Nederland over CO2-opslag, dat in
2010 door het Rijk is opgestart.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Dit programma laat een overschrijding zien van in totaal € 30.911. Dit ontstaat voor een
groot deel doordat er meer uren op dit programma zijn geschreven (€ 58.000). Daarnaast
vertoont het product luchtbeheer een voordeel van € 27.235 door de nog niet uitgegeven
SLOK-gelden. Bij de najaarsnota is aangegeven dat er voor ruim € 43.000 aan
zogenaamde SLOK-gelden zouden worden meegenomen naar 2011 in verband met
lopende verplichtingen. Uiteindelijk is een deel van de lopende verplichtingen (€ 16.000)
toch nog in de laatste 2 maanden van 2010 voldaan. Daarom wordt € 27.000 bestemd als
mee te nemen.

DUURZAME ECONOMISCHE ONTWIKKELING
De schoorsteen moet roken. Onze locale economie is onze beste sociale voorziening. Onze lokale
bedrijven helpen we daarom waar en zoveel als dat kan. Wij investeren in de mogelijkheden in de zorg,
recreatie en toerisme. Samen met bedrijfsleven en belangenorganisaties hebben wij een sterk recreatief
toeristisch bedrijfsleven voor ogen.
Programma 18

Recreatie en Toerisme
Op het vlak van recreatie en toerisme zijn de belangrijkste zaken van 2010: de start van het
project ‘opwaardering toeristisch-recreatieve infrastructuur Paterswoldsemeer’, de
herinrichting Eelder- en Peizermaden die een toeristische component telt, de realisatie van
het Fietsknooppuntensysteem, de realisatie van het fietspad Stadspark-Schelfhorst, de
uitvoering van het fietspad Veenweg-Yderholt, in combinatie met de markering van de
vindplaats van het meisje van Yde. Tevens zijn in 2010 voorbereidingen getroffen voor het
project Geopark en zijn een er een aantal initiatieven begeleid op het vlak van de
verblijfsrecreatie.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Binnen dit programma is er per saldo een voordeel van € 6.173. Dit bedrag komt voort uit
een voordeel van € 7.758 op de eindafrekening van het project baggeren Zuidlaardermeer.
Nadat de gemeentelijke bijdragen aan dit bedrag waren betaald, volgde de definitieve
subsidievaststelling, dat tot genoemd voordeel heeft geleid.
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Programma 19

Economische zaken
In 2010 zijn er op regionaal niveau afspraken gemaakt ten aanzien van regionale
bedrijventerreinen (uitgifte en prijsstelling). Binnen de centrumplannen voor Zuidlaren,
Eelde, Paterswolde en Vries speelt de detailhandel een belangrijke rol met een continue
inzet vanuit de EZ-zijde. De bedrijfsbezoeken zijn in 2010 conform planning afgelegd,
evenals het reguliere overleggen met de OFGT. Eind 2010 is een onderzoek opgestart om
inzicht te krijgen in de tevredenheid van ondernemers naar een aantal gemeentelijke
‘producten’. Tenslotte is het bestemmingsplan baanverlenging opgeleverd.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het saldo van programma 19 is opgebouwd uit de producten 19.01 economische zaken en
19.02 marktzaken. In totaal is er een voordeel van ruim € 44.000.
Binnen product 19.01 (economische zaken) is er een voordeel van ruim € 40.000. De
verklaring hiervoor is opgebouwd uit een aantal posten: door het terugvorderen van NICsubsidie (€ 20.000), tevens is er in 2010 op de post ‘startersfonds’, geen claim gedaan
(€ 50.000). Naast deze voordelen is er een nadeel voor de extra uren EZ. Dit heeft te
maken met het feit dat er in 2010 relatief meer inzet is geweest voor het EZ-deel ten
opzichte van het arbeidsmarktgedeelte. Aanvragen van onder meer de Prins Bernard
Hoeve (Zwarte Markt) en de diverse centrumplannen hebben deze extra inzet gevergd
vanuit EZ.
Binnen product 19.02 (marktzaken) is er een voordeel van ruim € 4.000.
Op gebied van openbare orde en veiligheid zijn de kosten opgelopen, dit heeft te maken
met de aanvullende maatregelen die getroffen moeten worden tbv doelmatige inzet van
medische hulpverlening, crowdmanagement en risicoreductie door scheiding van mensen
en dieren tijdens de Zuidlaardermarkt.

PERSPECTIEF VOOR JONG EN OUD
Wij streven naar perspectief voor jong en oud in onze gemeente. Zodat zij aangenaam kunnen wonen en
leven in onze gemeente. Naast elkaar. Ieder met zijn wensen en behoeften. Wij werken eraan dat de
jongeren in onze gemeente aan een goede basis kunnen bouwen voor de rest van hun leven. Dat doen
we met de leerplicht, ons jeugdbeleid en met veel initiatief op sportief terrein. We zijn een welvarende
gemeente. Dat is lang niet altijd onze verdienste. En we kunnen dat ook lang niet altijd beïnvloeden. Dat
betekent dus dat er ook mensen zijn die zonder steun niet een redelijke staat van welzijn bereiken. Zij
kunnen bij ons aankloppen. Samen met hun belangenbehartigers bereiden we ons gedegen voor op de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Om ons hoog voorzieningenniveau te handhaven streven we op
diverse fronten naar meer samenwerking. Ook als het gaat om slim gebruik van accommodaties zoals
buurt- en dorpshuizen. Gebundelde energie geeft tenslotte de meeste kracht. Zo bereiken we ook dat
onderwijs, welzijn, sport en cultuur elkaar onderling nog meer gaan versterken. Onze bestuurlijke band
met het openbaar onderwijs wordt losser. Hoe dit er in de praktijk ook uit gaat zien, het belang van het
kind staat voorop.
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Programma 21

Welzijn
Binnen dit programma valt het accommodatiebeleid, jeugd- en ouderenbeleid, sociaal
cultureel werk en ontwikkelingssamenwerking. De reguliere zaken zijn conform plan
uitgevoerd. Voor het accommodatiebeleid betekent dit b.v. het (tijdelijk) invulling geven aan
leegstaande gebouwen en deelname aan de projectgroepen MFA’s. Extra aandacht is
besteed aan de harmonisatie peuterspeelzalen/kinderopvang en hiervoor is een
beleidskader opgesteld waarover de gemeenteraad nog moet beslissen. De
subsidieverordening gemeente Tynaarlo en het beleidskaders subsidiesystematiek zijn
vastgesteld. In het jaar 2010 is hard gewerkt met alle partijen om het Centrum voor Jeugd
en Gezin te realiseren (opening januari 2011). Ook is de nodige aandacht besteed aan de
inhoudelijke samenwerking binnen de te bouwen MFA’s. De millenniumcampagne breidt
zich steeds verder uit en ligt goed op koers. In West Timor vorderen de werkzaamheden
gestaag en zijn de eerste waterputten geslagen. Ook zijn de deelnemende partijen
enthousiast.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Dit programma kent een voordeel voor bestemming van € 989.146. Dit ontstaat door de
volgende voor- en nadelen op onderstaande beheersproducten.
Het beheersproduct welzijn/accomodaties laat een voordelig resultaat zien van € 838.000.
Dit wordt veroorzaakt door:
a. de energielasten voor de welzijnsaccommodaties vielen hoger dan uit begroot
(€ 21.000 N).
b. het saldo van het IAB-budget is gestort in de reserve IAB. (€ 717.000 V)
c. de kapitaallasten van de verschillende voorbereidingskredieten voor de MFA’s zijn hoger
begroot dan dat ze daadwerkelijk zijn (€ 91.000 V)
d. er zijn minder uren geboekt op programma 21 dan begroot. Deze uren zijn verantwoord
op de kredieten en in andere programma’s (€ 51.000 V)
Op het beheersproduct jeugd tot 12 jaar is een resultaat gerealiseerd van € 64.000
voordelig. Dit wordt veroorzaakt door:
a. het niet realiseren van 1 JOP (€ 7.500 V)
b. handhaving inspecties kinderopvang worden uitgevoerd door de afdeling BMV
(€ 15.000 V)
c. door zwangerschaps/ouderschapsverlof zijn er minder uren geboekt op jeugdbeleid
(€ 12.000 V)
d. er heeft geen storting in de voorziening onderhoud gebouwen plaatsgevonden voor de
peuterspeelzalen in Yde, Tynaarlo, Vries en Zeijen (€ 28.000 V)
Op het beheersproduct sociaal cultureel werk/opbouwwerk is een voordelig resultaat van
€ 48.000. Dit is veroorzaakt door:
a. van het rijk is een subsidie ontvangen voor het tijdenbeleid (duur 3 jaar). Dit is
abusievelijk niet aangemeld voor “mee te nemen” gelden. Omdat dit project nog maar net
opgestart is, wordt bij de bestemmingsvoorstellen voorgesteld om dit geld nog beschikbaar
te houden (€ 50.000 V)
Op het beheersproduct ontwikkelingssamenwerking is een voordelig resultaat van
€ 34.000. Dit wordt veroorzaakt door:
a. voor het millennium is voor 2011 via de programmabegroting opnieuw geld beschikbaar
gesteld; hierdoor hoeft het restant niet mee naar 2011 en kan vrijvallen (50.000 V).
b. daarnaast zijn er meer uren besteed aan ontwikkelingssamenwerking dan begroot
(16.000 N)
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Programma 22

Kunst en Cultuur
De beleidsnotitie cultuur 2010-2013 is afgerond. Voor de bibliotheek is gewerkt aan de
ontwikkeling van de (toekomstige) digitale dienstverlening bibliotheken binnen de MFA’s.
In december is de combinatiefunctionaris cultuur aangesteld. Zij zal het naschoolse
activiteiten aanbod verder vorm geven en laten aansluiten op de binnenschoolse
activiteiten.
De kunstenaarsvereniging VANTYNAARLO heeft van oktober t/m december diverse
exposities en activiteiten georganiseerd in en rondom het gemeentehuis.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Er is een klein positief saldo op dit programma van € 2.504 en dat is als volgt opgebouwd.
De bibliotheek heeft over 2009 een terugbetaling van 29.000 euro moeten doen (te hoge
reserve).
Een bedrag van ca. € 20.000 is betaald aan de GR ICO in liquidatie (frictiekosten).

Programma 23

Maatschappelijke zorg en volksgezondheid
Met de uitvoering van de nota lokaal gezondheidsbeleid is gestart. Zes van de zeven
actiepunten zijn opgepakt. Samen met de EHBO verenigingen is een korte termijnplanning
opgesteld voor het plaatsen van AED’s. Inmiddels zijn er 5 geplaatst en zijn in het kader
van dit traject 34 vrijwilligers voor de bediening van een AED opgeleid. Het is niet gelukt om
meer scholen te werven voor het project gezonde school. Scholen kiezen voor andere
onderwerpen. De GGD heeft de resultaten van het 4-jaarlijkse onderzoek onder jeugd in
Tynaarlo naar de gezondheid en leefgewoonten bekendgemaakt. De jongeren in Tynaarlo
oordelen gemiddeld iets positiever over de gezondheid dan het gemiddelde in Drenthe. De
ervaren gezondheidscijfers zijn echter wel iets gedaald. Een actieplan is opgesteld.
Het Antidiscriminatiebureau is eind 2010 gerealiseerd.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Binnen dit programma is het resultaat voor bestemming € 67.250 voordelig. Dit is ontstaan
door de volgende voor en nadelen op de diverse beheersproducten.
Binnen het beheersproduct Nieuwkomers hebben de extra uitgaven ook geleid tot dezelfde
extra inkomsten. Dit gaat om de huren van asielzoekers (€ 3.500) en om de kosten van
inburgering (€ 13.000). Een nadeel is ontstaan op de apparaatskosten, omdat er meer uren
zijn geboekt op nieuwkomers (€ 12.000 N). De huisvesting van statushouders kostte meer
tijd dan vooraf was begroot. Het resultaat is dat hierdoor een deel van de
huisvestingsachterstand is weggewerkt.
Binnen het beheersproduct Volksgezondheid en zorg zijn er extra kosten gemaakt van
€ 31.500, maar er zijn ook extra inkomsten geboekt, namelijk € 101.000
De extra uitgaven zijn veroorzaakt doordat er meer kosten zijn gemaakt voor de inrichting
van het CJG dan begroot (€ 31.500 N). Dit tekort komt niet ten laste van het resultaat,
omdat hiervoor een specifieke uitkering beschikbaar is gesteld.
De extra inkomsten komen voornamelijk door de definitieve afrekening van de GR GGD
Noord en Midden Drenthe (€ 28.000 V). Daarnaast zijn er meer middelen ontvangen voor
het opstarten en inrichten van het CJG dan oorspronkelijk was begroot (€ 73.000 V). Alleen
vallen deze middelen niet vrij in het resultaat, omdat dit een specifieke uitkering is.
Binnen het beheersproduct Maatschappelijke ondersteuning is € 10.000 minder
uitgegeven dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat in 2010 de publieksfolder “Veilig Thuis
in uw eigen huis” niet breed verzonden is aan de doelgroep. Ervaringen uit buurgemeenten
gaven aan dat deze verspreiding niet verstandig is. Hierdoor ontstaat een kostenbesparing
van € 10.000. De publieksfolder wordt nu gericht uitgereikt door de medewerkers van het
WMO-loket.
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Programma 25

Lokaal onderwijsbeleid
Het klanttevredenheidsonderzoek m.b.t. het leerlingenvervoer is uitgevoerd en heeft het
goede cijfer van 7.3 gekregen. We constateren een lichte stijging voor aanvragen naar het
voorgezet onderwijs. De leerplichtambtenaren hebben zitting in het Zorgadviesteam van de
scholen voor voortgezet onderwijs in onze gemeente. Daarnaast houden ze
leerplichtspreekuren. Alle plannen uit het meerjarenonderwijs (MJP) zijn in uitvoering.
Over de 5-jaarlijkse afrekening 2001-2005 is overeenstemming bereikt met de
schoolbesturen. Het aantal cursussen beter lezen en schrijven is uitgebreid. Hoewel de
doelgroep moeilijk te bereiken is, is het aantal deelnemers gestegen. In 2010 zijn 10
instapcursussen gerealiseerd voor inburgeraars die een te laag niveau hebben om in 3 jaar
het inburgeringexamen te kunnen halen. Het project taalcoaches is ook van start gegaan in
2010 (15 koppels zijn gevormd; inburgeraars worden gekoppeld aan persoonlijke
coach).

Resultaat 2010
voor
bestemming

Dit programma bestaat uit de onderdelen: lokaal onderwijsbeleid, leerplicht,
leerlingenvervoer, educatie en huisvesting onderwijs en kent een voordelig resultaat voor
bestemming van € 109.661.
Het product spraakonderwijs laat een nadeel zien van ca. € 8.000 Doordat één logopediste
via de BANN is ingehuurd in afwachting van de discussie rondom de zorgstructuur
onderwijs. Daarnaast is aan apparaatskosten een nadeel van ca. 13.000 euro op de
leerplichtadministratie (vervanging wegens ziekte).
Op het onderdeel huisvesting is een voordeel van 116.000 euro. Dit heeft te maken met de
MFA Ter Borch. Er is minder geld in de voorziening onderhoud gebouwen gestort en de
werkelijke kapitaallasten voor 2010 zijn lager dan begroot.

Programma 26

Sport
Het sportbeleidsplan is uitgesteld in afwachting van de bezuinigingsdiscussie.
De binnen- en de buitensport verlopen conform planning. Succes sportstimulering:
sportpret uitgebreid naar gezinsportpret en sportpret voor volwassenen. Het aantal
deelnemers overtreft de verwachtingen. De combinatiefunctionarissen nemen steeds meer
een centrale positie in binnen de sportstimulering. De renovatie van de buitenzwembaden
is in volle gang.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Dit programma bestaat uit de zwembaden, de binnen- en de buitensport en de
sportstimulering en heeft een positief resultaat voor bestemming van € 110.572
Er is een positief resultaat van € 200.000 op de openluchtbaden. Bij de investering van de
renovatie voor de zwembaden worden voor € 200.000 aan kapitaallasten verwacht. Omdat
de renovatiewerkzaamheden nog niet afgerond zijn, worden deze afschrijvingen ook nog
niet geboekt. Daardoor is er een voordelig resultaat van € 200.000
Op de apparaatskosten is hier een nadeel van ca. € 40.000
Op de binnensport is een tekort van ca. 50.000 euro. Het betreft voornamelijk tekorten op
energie. Daarnaast is er eenmalig een bedrag van ca. € 10.000 betaald voor het
ontkoppelen van de nutsvoorzieningen sporthal/buitensport en er is een nadeel van in
totaal € 15.000 over alle sportgebouwen aan overige goederen en diensten (containers, cai
etc.)
Op sportstimulering is een positief saldo van € 22.000 euro. Voor het grootste gedeelte
komt dit doordat het budget - bestemd voor de uitvoering van het sportbeleidsplan – niet
volledig benut is.
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Programma 27

Inkomensvoorzieningen
De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo voert voor
onze gemeente de sociale wetgeving uit: de inkomensondersteuning en re-integratie. Met
ketenpartner UWV werkt de ISD samen in Werkplein Baanzicht in Assen: een inwoner die
ondersteuning nodig heeft bij re-integreren, inburgeren, maatschappelijke participatie en
inkomensondersteuning heeft slechts te maken met één contactpersoon voor alle
organisaties en merkt niet door welke organisatie hij of zij geholpen wordt: het project
Klantmanagement Baanzicht heeft in 2010 nu ook in de praktijk zijn beslag gevonden. Het
einddoel van de ISD is om de inwoners die afhankelijk zijn van inkomensondersteuning
naar betaald werk te leiden. Als dat geen reëel doel is, wordt ingezet op maatschappelijke
participatie, zoals vrijwilligerswerk of werken met behoud van uitkering. De ISD werkt vanaf
2010 met de participatieladder: hiermee kunnen de mogelijkheden van de klant in kaart
worden gebracht en de ontwikkelingen daarin. Maatwerk staat voorop bij maatschappelijke
participatie. De economische crisis heeft de kwetsbaren en de startende jongeren op de
arbeidsmarkt hard getroffen. In Drenthe is het ‘Actieplan Jeugdwerkloosheid’ gestart om zo
slagvaardig en gecoördineerd mogelijk de langdurige werkloosheid onder jongeren te
voorkomen, de ISD heeft hier een trekkende rol in en is ook in 2010 hier actief mee bezig
geweest. Het beleidsplan Wet Investeren in Jongeren is in 2010 vastgesteld.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het voordeel binnen dit programma van € 160.585 komt voort uit een voordeel op een
drietal onderdelen van dit programma. Als eerste is er een voordeel behaald op de
bedrijfsvoeringkosten van de ISD. Dit komt omdat de BTW teruggave 2010 over de kosten
van Sociale Zaken worden verantwoord op de kostenplaats van de bedrijfsvoering. Deze
BTW teruggave is niet begroot omdat de hoogte ervan nog niet bekend is bij de
najaarsnota en levert daarom bij de jaarrekening een voordeel op.
Daarnaast is het aantal inwoners, dat in 2010 afhankelijk was van inkomensondersteuning
van de gemeente iets lager uitgevallen dan ingeschat. De werkloosheidscijfers laten een
lichte daling zien en dit heeft zijn doorwerking op het aantal mensen, dat een beroep doet
op inkomensondersteuning van de gemeente, hetzij nog zeer beperkt. Dit leidt tot een
voordeel op de kostenplaats van de uitkeringenkosten (WWB, WIJ, IOAZ, IOAW).
Als laatste is er een voordeel behaald op het budget voor de inkomensvoorziening BBZ. De
BBZ is een verplicht uit te voeren Rijksregeling waarmee de gevestigde zelfstandigen
worden ondersteund in de kosten van hun levensonderhoud, indien noodzakelijk uiteraard.
Van het Rijk krijgt de gemeente 75% van de uitkeringskosten vergoed. Omdat we de
afrekening met het Rijk over de BBZ 2008 bij de jaarrekening 2010 verantwoorden, ontstaat
er een voordeel. De hoogte van deze afrekening van het Rijk was pas in 2010 definitief
bekend.

Programma 28

Maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een participatiewet: het doel is
‘iedereen doet mee’ en beperkingen bij het mee doen worden gecompenseerd door
algemene, collectieve en indien noodzakelijk individuele voorzieningen. In het loket Wonen,
Welzijn en Zorg is in 2010 gewerkt met de ‘brede intake’: de ketenbenadering. In een
gesprek met de klant wordt gekeken naar de vraag achter de vraag en wordt samen met de
klant gekeken naar de meest geschikte oplossing voor de beperking die de klant heeft of
het vraagstuk waarmee de klant zich bij het loket meldt: de zogenoemde WMO Kanteling
heeft zijn beslag gevonden in de uitvoering (vraaggestuurde werken in plaats van
aanbodgestuurde en zorg op maat). Het beroep op de individuele voorzieningen
(hulpmiddelen, huishoudelijke zorg, collectief vervoer, woningaanpassingen) neemt toe. In
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2010 zijn we verder gegaan met de ontwikkelingen van de algemene en collectieve
voorzieningen als voorliggend voor de individuele voorzieningen. Het Vrijwilligersvervoer is
een voorbeeld hiervan en een groot succes! In 2010 zijn we begonnen met een tweetal
aanbestedingen: WMO hulpmiddelen en WMO trapliften. Deze worden in 2011 op de markt
gezet. Verder is er een onderzoek gedaan naar het gebruik van de meedoepremies: de
premies voor de kinderen worden goed besteed voor participatiedoeleinden, de premies
voor chronisch zieken en gehandicapten die verblijven in een instelling niet. In 2010 is het
beleid aangepast en in het eerste kwartaal van 2011 worden de laatste wijzigingen van het
beleid doorgevoerd.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het nadeel binnen dit programma van € 300.971 komt voornamelijk voort uit een nadeel
binnen het product WMO, € 270.000. Hieronder worden de afwijkingen toegelicht.
Het nadeel ontstaat door een tekort op het WMO vervoer (€ 26.000 euro) en WMO
hulpmiddelen (€ 15.000). Verder is er een tekort op de post voor Huishoudelijke Hulp en
dat heeft de volgende oorzaken:
a. Bij de najaarsnota is ingeschat dat er 200.000 euro te veel begroot was
in 2010 en deze middelen zijn ingeleverd. Nu bij de jaarrekening blijkt dat
dit te voorbarig was en dit levert een tekort op.
b. Daarnaast is er een bedrag van € 86.000 ingezet vanuit deze
kostenplaats voor personeelslasten (incidenteel) en € 54.000 wordt sinds
2007 structureel gekort op het budget voor de Huishoudelijke Hulp ten
bate van de gemeentelijke begroting.
c. de inkomsten van de eigen bijdragen minder hoog dan verwacht.
Met ingang van de nieuwe contracten met de zorgaanbieders in 2010 betalen wij een hoger
tarief per uur. Hier zit een visie achter: werkgelegenheid, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden
en doorstroommogelijkheden voor de medewerkers. Dat bevordert de kwaliteit van de zorg
die wordt geleverd aan onze inwoners.
Bij het aangaan van deze contracten is aangenomen dat de dekking van deze hoge kosten
(ook) gehaald kunnen worden uit een hogere eigen bijdrage (onze inwoners hebben
gemiddeld genomen een goed inkomen en de eigen bijdrage gaat naar draagkracht).
Echter, de exacte hoogte van de eigen bijdrage is moeilijk voorspelbaar omdat er een
samenloop is van eigen bijdragen als mensen gebruik maken van meerdere WMO
voorzieningen en AWBZ voorzieningen (waardoor inwoners mogelijk op de maximale eigen
bijdrage komen en de restkosten voor de gemeente zijn).
In totaal levert dit een tekort op voor de kostenplaats Huishoudelijke Hulp ter hoogte van
473.000 euro.
Het Meedoebeleid is in 2010 aangepast (vermogenstoets, verblijf in een instelling)
waardoor minder inwoners recht hebben op een Meedoepremie. Dit verklaart het voordeel
op deze kostenplaats voor de meedoepremies ter hoogte van 74.000 euro. Echter, een
aantal inwoners heeft daardoor juist wel recht op een Langdurigheidtoeslag of een
vergoeding uit de Bijzondere Bijstand die ze niet hadden wanneer zij een Meedoepremie
ontvingen. Dit geeft een verklaring voor het nadeel van 46.000 euro op de kostenplaats van
de Langdurigheidtoeslagen en de Bijzondere Bijstand in programma 29.
Verder was voor het Meedoenbeleid € 421.466 geraamd. Echter bij de NJN is opgevoerd
hiervan € 265.000 mee te nemen naar 2011. Ondanks deze reservering resteert nog het
genoemde voordeel van € 74.000
Het laatste voordeel van 108.000 euro zit als eerste in de heronderzoeken die worden
uitgevoerd na verstrekking van een WMO voorziening zoals een Persoonsgebonden
Budget. Er werd vaker besloten tot terugvordering dan begroot. De terugvordering had
voornamelijk te maken met onderbesteding van de beschikbaar gestelde middelen.
Daarnaast is er minder geld uitgegeven aan personeelslasten binnen het team WMO dan
begroot en zijn er middelen (subsidies) terugbetaald aan de gemeente - die verstrekt zijn uit
de pot voor de WMO initiatieven - omdat de initiatiefnemers niet tot uitvoering kwamen.
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Programma 29

Minimabeleid
Naast de inkomensondersteuning ondersteunt de gemeente haar inwoners met
voorzieningen die we in de algemene term ‘Minimabeleid’ samenvatten. In 2010 gaat het
om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, schuldhulpverlening, Bijzondere
Bijstand, Langdurigheidtoeslag, Collectieve Ziektekostenverzekering, Meedoepremies,
Vrijwilligersvergoeding, Kindervakantiekampen, Jeugdsportfonds. In 2010 is het
pilootproject Leefgeld gestart samen met de Gemeentelijke Kredietbank (de GKB): gezocht
is naar de oorzaak van het feit dat inwoners in de schuldhulpverlening onvoldoende
weekgeld ontvangen en afhankelijk zijn van de voedselbank. De oorzaak blijkt te zitten in
het niet-gebruik van voorzieningen en het bestedingspatroon. In 2011 worden acties
ingezet als het gaat om inkomensreparatie en het ondersteunen bij veranderingen in het
bestedingspatroon. Het aantal aanvragen voor het Jeugdsportfonds is toegenomen in
2010: de naamsbekendheid neemt toe. In 2010 is de evaluatie van het
kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen voltooid. De conclusies zijn uitgezet in
acties waarmee onder andere vanaf 2011 de kwijtschelding voor de gemeentelijke
belastingen samen gaat met de kwijtschelding van de waterschapsbelasting: één formulier
en één afhandeling.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het nadeel binnen dit programma van € 1.710 komt voort uit een samenloop van een
drietal onderdelen van dit programma.
Als eerste is er een tekort op de kostenpost voor de Langdurigheidtoeslagen en de
Bijzondere Bijstand. Het Meedoenbeleid (de meedoenpremies) wordt betaald in
programma 28. Dit beleid is in 2010 aangepast en minder inwoners hebben daardoor recht
op een Meedoepremie (vermogenstoets, verblijf in een instelling). Echter, een aantal
inwoners heeft daardoor juist wel recht op een Langdurigheidtoeslag of een vergoeding uit
de Bijzondere Bijstand. Dit geeft een verklaring voor het voordeel op de kostenplaats van
het Meedoenbeleid in programma 28 (74.000 euro) en een nadeel ter hoogte van 46.000
euro op de kostenplaats van de Langdurigheidtoeslagen en de Bijzondere Bijstand.
Als tweede is het aantal inwoners, dat in 2010 een beroep heeft gedaan op kwijtschelding
van de gemeentelijke belastingen lager dan ingeschat na het eerste half jaar van 2010. Het
aantal is ook lager dan in 2009. Dit verklaart een voordeel ter hoogte van 22.000 euro op
deze kostenplaats voor de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Het is
onbekend waarom dit zo is: er zijn geen signalen dat de groep inwoners die hier recht op
heeft (inkomen tot 100% van het sociaal minimum) is gekrompen. Vanaf 2011 worden de
gemeentelijke belastingen automatisch kwijtgescholden via het Hefpunt samen met de
waterschapsbelastingen; dit moet voorkomen dat inwoners geen gebruik maken van deze
voorziening terwijl zij er wel recht op hebben (voorkomen van niet-gebruik).
Het laatste voordeel binnen dit programma is het voordeel op de kostenplaats van de
schuldhulpverlening. In 2010 hebben wij extra middelen ontvangen van het Rijk voor de
preventieve schuldhulpverlening. Dit bedrag is nog niet volledig besteed, dit gebeurt in
2011. Dit levert een voordeel op van 21.000 euro in 2010. De besteding van de middelen
moet worden verantwoord bij het Rijk, waarbij het Rijk aan de gemeenten de tijd geeft om
deze middelen tot 2012 te besteden.
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Programma 30

Arbeidsmarktbeleid
2010 stond in het teken van het uitvoering geven aan de notitie Arbeidsmarktbeleid. Het
ondernemerstevredenheidonderzoek is opgestart, er zijn meerdere BBL-plaatsen
(werkervaringsplek) gerealiseerd. Tevens vinden er ondernemersgesprekken plaats ten
aanzien van het in dienst nemen van personeel uit een uitkeringssituatie. Tevens is in 2010
een start gemaakt met de invoering van het participatiebudget (waarin een aantal
budgetten samenkomen met als doel met beter te laten re-integreren). Tenslotte dient
vermeld te worden dat steeds meer mensen een begeleid werken/ detacheringplek hebben
bemachtigd bij een ‘gewone’ werkgever.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het nadeel van € 127.187 binnen dit programma komt voort uit de volgende voor- en
nadelen.
De kosten voor de sociale werkvoorzienig (Alescon) zijn in 2010 uiteindelijk € 127.185
hoger dan begroot uitgekomen. Dit nadeel wordt veroorzaakt door;
a) ca € 71.000 (nadeel) wordt veroorzaakt doordat de voorlopige realisatie 2010 voor
Tynaarlo hoger ligt dan begroot;
b) ca € 20.000 (nadeel) is in oktober 2010 uitgekeerd als eenmalige bijdrage (€ 220 p.p.);
c) ca. € 12.000 (nadeel) als saldo van de verrekening 2009 en het voorschot voor 2010 met
DSW Stadspark (verliesafdekking);
d) ca. € 27.000 (nadeel) doordat er per saldo 0,98 fte aan arbeidsjaren meer is gerealiseerd
dan begroot;
e) ca. € 16.000 (nadeel) apparaatskosten die niet begroot zijn binnen dit programma;
f) ca. € 10.000 (voordeel) door een definitieve afrekening van Alescon over 2009;
g) ca. € 8.000 (voordeel) door minder kosten voor kinderopvang bij re-integratie of
inburgering.

COMMUNICATIEF EN BETROKKEN
We zijn in een voortdurende dialoog met ‘alles en iedereen’. Individueel, met buurtverenigingen,
ondernemers, nu ouderen, dan weer jongeren, belangengroeperingen… In ons denken en doen zien wij
onze inwoners als samenwerkingspartners. Hoe werkt de gemeente? Wanneer is welke inspraak
mogelijk? We maken het onze inwoners duidelijk. Met een burgerpanel houden we ondertussen een
vinger aan de pols hoe er over ons beleid gedacht wordt. Wij werken in een spanningsveld met soms
verdraaid lastige keuzes. Vaak op het scherpst van de snede. Wij hakken knopen door in het besef het
niet iedereen naar de zin te kunnen maken. Maar altijd met open vizier. Gericht op wederzijds respect en
draagvlak en met zo weinig mogelijk schaduwkanten.
Ook jeugd en ouderen in onze gemeente mogen in het bijzonder rekenen op onze aandacht. Met hen
willen we in gesprek over thema’s die hun belangstelling hebben. We gaan de discussie graag aan met
onze inwoners
Programma 5

Communicatie
Algemeen
Bij alle zaken waar de gemeente mee bezig is, is het tijdig, correct en volledig informeren
van al onze burgers van belang. Ook bij het tot stand komen van beleid worden burgers
zoveel mogelijk betrokken. Op alle gemeentelijk werkterreinen variërend van grote
bouwprojecten, milieuonderwerpen, afvalkalender, gemeentegids en –bladzijde, cultuurprijs
tot burgerjaarverslag ondersteunen onze eigen professionals de organisatie. De
bewustwording van het belang van een goede communicatie is nog steeds groeiende.
Hierdoor wordt steeds meer en steeds professioneler met de burger gecommuniceerd.
Collegeprogramma
Burgerparticipatie
Rondom de diverse bouwprojecten is in 2010 veel gecommuniceerd. De diverse projecten
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zijn in zeer verschillende stadia van ontwikkeling. Het burgerpanel van TNS NIPO kan
ingezet worden om de mening van de bevolking over bepaalde onderwerpen te peilen.
Website
Onze website trekt structureel veel bezoekers. De informatie wordt zo actueel en duidelijk
mogelijk gehouden. De informatie over de gemeenteraad is gemakkelijk te vinden op de
eigen pagina’s. Het Raadsinformatiesysteem wordt nog steeds verder aangevuld. Het
aantal bezoekers dat gemiddeld live de raadsvergaderingen volgt via internet
http://raad.tynaarlo.nl is gestegen naar circa 203.
Duurzaamheid
Rondom dit thema zijn veel ontwikkelingen. (Zie Milieu). Communicatie speelt hierbij een
wezenlijke rol.
Ontvangst van nieuwe inwoners
Twee maal per jaar ontvangen we nieuwe inwoners op het gemeentehuis. We laten de
bezoekers kennismaken met onze gemeente en het gemeentelijk apparaat. De reacties op
deze bijeenkomsten zijn positief.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het resultaat voor bestemming is € 44.263 nadelig. Dit is ontstaan door hogere kosten voor
promotie en representatie i.v.m. ontvangst Roemeniëdelegatie en afscheid bestuurders.
(€14.000). Verder zijn er meer uren geschreven op dit programma (€ 35.000). Verder zijn
de kosten van het burgerjaarverslag opgevangen binnen het budget van de
gemeentepagina waardoor een voordeel ontstaat. (€ 5.000).

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING : GEWOON GOED
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn dienstbaar aan het algemeen
belang. Het motto van de gemeente ‘Leef de ruimte die je krijgt’ drukt precies uit waar deze gemeente
voor staat: binnen de grenzen die we in onze democratie aan elkaar stellen, eruit halen wat erin zit! Onze
organisatie is modern en slagvaardig. Vernieuwend. Het credo in onze bedrijfsvoering is ‘gewoon goed’.
Nuchter en zonder franje dus.
We zitten met een reden in een glazen huis: wij laten u graag zien wat wij doen, hoe we dat doen en
waarom. Achterkamertjes hebben we daar dus niet bij nodig. En net zo min overbodige regeltjes. Onze
diensten verlenen we op maat, digitaal en ook persoonlijk. Tevreden klanten zijn voor ons zo belangrijk
dat er een portefeuillehouder politiek verantwoordelijk is voor onze dienstverlening.
Voor niets gaat de zon op. In de gemeente Tynaarlo is dat niet anders. De kosten voor onze inwoners
moeten zo laag mogelijk blijven. Want het leven is al duur genoeg. We hebben een bovengrens getrokken
die in de pas loopt met de landelijke trend. En zoals in ieder huishoudboekje, maken wij ook een plan hoe
om te gaan met ons geld en bereiden we ons voor op grote investeringen. Afwachten? Op de korte termijn
voelt het misschien goed. Op lange termijn levert het onplezierige verrassingen op. We zijn daarin
duidelijk, ook zonder franje. Afspraak is afspraak. Wij leggen daarom graag helder rekening en
verantwoording af. En gaan rechtmatig en doelmatig om met onze middelen en regels. Onze inwoners
kunnen daar op vertrouwen.
Programma 1

Algemeen bestuur
Bezwaren
In de bezwarenprocedure is de procedure klantgerichtheid voortgezet. Dit betekent dat
bezwaarmakers binnen 3 werkdagen gebeld worden. Bezwaarmakers krijgen een
toelichting op de procedure en kunnen hun vragen hierover kwijt.
Daarnaast is in 2010 het project “Mediation in de bezwarenfase” voortgezet. In zaken die
zich hiervoor lenen is geprobeerd om door middel van bemiddeling te komen tot een voor
alle partijen acceptabele oplossing. Hierdoor kunnen formele (bezwaren)procedures
voorkomen worden. In een viertal gevallen is een interne bemiddeling aangeboden.
Daarnaast is in 21 gevallen het bezwaarschrift ingetrokken. Deze intrekkingen hebben
verschillende oorzaken. In sommige gevallen heeft een toelichtend gesprek van de afdeling
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geleid tot intrekking, in andere gevallen heeft overleg tussen bezwaarmaker en
vergunninghouder tot intrekking geleid. Tot slot heeft het nemen van een gewijzigd besluit
of het alsnog verlenen van toestemming tot intrekking van het bezwaarschrift geleid.
Klachten
Klachten worden zoveel mogelijk op zeer korte termijn en informeel opgelost. De klachten
worden als “gratis advies” ook gebruikt om verbeteringen in procedures etc. door te voeren.
Gestreefd wordt om door een adequate klachtenbehandeling in de eerste instantie slechts
een gering percentage klagers doorgaat naar de tweedelijns klachtenvoorziening.
(Ombudsvrouw).
Weg met overbodige of tegenstrijdige regels
Het project Vermindering Administratieve Lasten wordt uitgevoerd met de zeven
gemeenten van de Regio Groningen-Assen. Eind 2009 heeft dit geleid tot een
maatregelenplan. Op basis hiervan is als eerste gestart met het dereguleren van de APV.
Dit heeft geleid tot het afschaffen van 12 vergunningen. De gedereguleerde APV in februari
2010 in werking getreden. Vervolgens is een slag gemaakt op subsidiegebied en is per 1-12011 de gedereguleerde Algemene subsidieverordening in werking getreden samen met
drie uitvoeringsregelingen.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het resultaat is € 689.174 voordelig doordat de lasten van het gemeentebestuur lager
uitvallen (59.000), er minder uren worden verantwoord op dit programma (206.000), de
kapitaallasten lager uitvielen dan geraamd (10.000) en de wachtgeldverplichting als een
voorziening was begroot en op advies van de accountant als een bestemmingsreserve is
verantwoord (413.000).

Programma 2

Budgetcyclus
Kwaliteit van de administratieve organisatie
Door een gestructureerde manier van werken rondom procesbeschrijvingen,
uitgangspunten en regelingen (budgethoudersregeling, aanbestedingsbeleid, financiële
verordening etc.) en de interne audits willen we de kwaliteit van de administratieve
organisatie en interne controle borgen. De kwaliteit is door de accountant als
voldoende/goed beoordeeld bij de jaarrekeningcontrole 2009. Wij zullen de
aandachtspunten uit de managementletter van de accountant oppakken, zowel bij de
begroting 2011 als bij de uitvoering van de audits en het opstellen van de jaarrekening
2010.
Meerjarig perspectief op beschikbare middelen
Wij laten bij iedere nota zien wat de verwachte beschikbare financiële middelen zijn in
meerjarig perspectief. De kredietcrisis maakt een goede raming voor de komende jaren erg
moeilijk. De ontwikkelingen van de Algemene Uitkeringen door de relatie met het
gemeentefonds zijn niet duidelijk. Wij hebben in de begroting 2011 en verdere aannames
gedaan die ook hun effect hebben tot na 2014.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het resultaat is € 32.355 voordelig omdat er minder uren zijn geboekt binnen dit
programma.
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Programma 6

Publiekszaken
Indicatoren:
Gemiddelde wachttijd loket
Er zijn twee belangrijke redenen aan te geven voor de stijging van de gemiddelde wachttijd.
In het eerste kwartaal van 2010 heeft de stijging van het aantal bezoekers zich voortgezet.
Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 hebben 783 meer bezoekers bij het loket
een product aangevraagd.
De wachttijd komt over geheel 2010 uit op 5 minuten en 21 seconden. Gelet op
stabilisering laatste halfjaar geen aanleiding tot bijstelling.
% telefonische beantwoording < 20 sec (servicelevel)
Bij de Berap van de jaarrekening 2009 is hierover de volgende opmerking geplaatst:
In 2009 is 56 % van de binnenkomende telefoontjes binnen 20 seconden opgenomen.
Daarmee is de norm niet gehaald. Voor het niet halen van deze norm zijn een aantal, niet
direct oplosbare, oorzaken aan te wijzen. Deze hangen samen met het project Antwoord.
Gezien de hoogte van de waardering wat betreft de klanttevredenheid, is deze minder hoge
score niet van invloed op de waardering van het telefonisch contact.
Het servicelevel komt over geheel 2010 uit op 53% en daarmee zitten we iets onder het
beoogde level. In 2011 worden de volgende maatregelen genomen: Een nieuwe
e
telefonieomgeving zal worden aangeschaft (2 helft) i.v.m. technisch einde huidige centrale.
Verder zullen de interne afspraken rond bereikbaarheid worden herijkt
Klanttevredenheid
Tynaarlo heeft het dit jaar voor wat betreft de telefonie en de balie goed gedaan, met een
tweede en respectievelijk derde plaats onder alle gemeenten die meededen aan de
benchmark (ongeveer 100). De website staat met plaats 44 in de middenmoot. Wat echter
wel opvalt, is dat de gemeente aan de voorkant erg goed scoort, maar dat wanneer alle
uitkomsten van de benchmark worden meegenomen Tynaarlo niet verder komt dan plaats
69. Dit heeft vooral te maken met de dienstverlening van de BackOffices en het gebrek aan
koppeling tussen Front- en BackOffices.
Aan de “verbinding” en de technische koppelingen en digitalisering wordt in 2011 verder
gewerkt.
Activiteiten:
Servicenormen:
Deze zijn inmiddels opgesteld en eerst intern uitgezet om haalbaarheid en
handhaafbaarheid intern te toetsen. Externe verspreiding zal in het kader van
kostenbesparing gebeuren via een downloadbaar boekje via de website. Tynaarlo zal
alleen flyers drukken met een paar belangrijke normen en zal hierin verwijzen naar het
boekje. Per januari 2011 worden ze extern gebruikt, zoals aan de raad in de informatieve
bijeenkomst van 18 januari 2011 is aangegeven.
Centraliseren van bronregistraties:
De invoering van de GBA als basisregistratie is afgerond in het derde kwartaal.
De aansluiting op de Landelijke Voorziening BAG vond plaats in het vierde kwartaal 2010.
De toetredingsaudit is met goed gevolg afgelegd.
Het Geo-informatiebeleidsplan wordt momenteel uitgewerkt. Op basis van quick scan en
interviews worden de keuzes gemaakt, die in 2011 hun vervolg zullen krijgen.
Op de procedure terugmelding na is de GBA als basisregistratie procedureel ingevoerd.
Technisch is dit nog afhankelijk van de Gegevensmakelaar. Invoering daarvan is voorzien
in februari 2011.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Het resultaat is € 381.009 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten inhuur derden
(€ 56.000), niet geraamde kosten voor o.a. het informatiebeleidsplan (273.000), lagere
opbrengsten leges (€ 15.000) en meer geschreven uren (€ 68.000). Daarnaast ontstaat een
voordeel door lagere afdrachten rijksaandeel paspoorten en rijbewijzen en door minder
afgegeven rijbewijzen en paspoorten ( € 32.000).
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Programma 7

Algemene middelen
Reservepositie
Doel is een sluitende begroting te hebben in meerjarig perspectief en een gezonde
reservepositie. Rondom de reservepositie houden we scherp in de gaten welk deel van de
reserves vrij besteedbaar is en welk deel van de reserves al een bestemming heeft
gekregen. De inzichten die we hebben door deze splitsing steeds goed aan te geven zijn
goed. In navolging van vragen door de gemeenteraad is halverwege 2010 weer een
geactualiseerde nota ‘reserves en voorzieningen’ opgesteld. Deze is opgesteld volgens de
methode van 3-W-vragen, zodat op een eenduidige manier inzichtelijk is wat de stand van
de verwachtingen/verplichtingen rondom reserves en voorzieningen is. In januari 2011 zijn
de reserves en voorzieningen nader toegelicht in een technische bijeenkomst van de raad.
De financiële crisis heeft veel gevolgen voor de algemene uitkering. In 2010 is getracht
meer inzicht te verschaffen over de ontwikkelingen van de algemene uitkering voor de
komende periode. Door het buitenwerking stellen van “samen de trap op – samen de trap
af” is de uitkering 2010 uitgekomen op het verwachte niveau.

Resultaat 2010
voor
bestemming

Lokale heffingen
Voor WOZ en OZB-riool wijzigt het percentage bezwaarschriften niet meer. Voor WOZ is
het aantal bezwaarschriften hoger uitgevallen dan geraamd. Bij de invoering van een
nieuwe waarderingsapplicatie is vastgesteld dat het bestand op onderdelen moet worden
aangepast. Een aantal waarderingen is hierdoor hoger of lager uitgevallen dan de
ontwikkeling op de markt. Voor het overige blijven de bezwaren ruim binnen de gestelde
normen.
Het negatieve resultaat ad € 468.491 bestaat uit een aantal voor- en nadelen. De
belagrijkste afwijkingen per beheersproduct zijn:
Binnen het product Belastingen is een voordeel tbv € 135.917 op de ambtelijke uren.
Verder zijn voor € 15.194 meer opbrengsten voor dwangbevelen gerealiseerd dan
geraamd, doordat er meer dwangbevelen zijn verstuurd dan geraamd.
Het beheersproduct Reserves en voorzieningen vertoont een nadeel van € 35.682.
Dit nadeel bestaat uit een nadeel en een voordeel. Het nadeel (€ 46.948) wordt veroorzaakt
doordat minder dan begroot ten gunste van de exploitatie uit reserves is onttrokken. Het
voordeel (€11.266) is ontstaan doordat, er minder dan begroot, ambtelijke uren zijn
verantwoord ten laste van dit product.
De beheersproducten Onvoorziene lasten/algemene stelposten en saldo
kostenplaatsen laten een nadeel zien van ongeveer € 600.000. Dit komt door lagere rente
toerekening over de materiële vaste activa doordat investeringen lager zijn uitgevallen of
nog niet zijn gestart c.q. afgerond. (€ 200.000) en doordat in programma 7 de
bedrijfsvoeringkosten en alle verschillen tussen geraamde en werkelijke uren worden
verantwoord onder saldo kostenplaatsen. Binnen de overige programma’s leidt dit vaak tot
voordelen ten laste van programma 7.
Het beheersproduct Verzekeringen vertoont een nadeel van € 28.640. Dit nadeel wordt
veroorzaakt door hogere verzekeringspremies dan geraamd (€ 41.750) en hogere kosten
door vandalisme waarvan de daders niet bekend zijn (€ 23.500). Hier tegenover staat
echter een voordeel (€ 35.000) doordat nagenoeg alle verzekeringsclaims zijn
gehonoreerd.
Het beheersproduct Lokale heffingen laat een voordeel zien van ongeveer € 25.000 dat
voornamelijk veroorzaakt wordt door een hogere opbrengst voor toeristenbelasting dan
begroot.
Het beheersproduct Dividend laat een nadeel zien van € 45.700. Dit nadeel wordt
voornamelijk veroorzaakt door het werkelijke dividend van PBE (Borsele) achterblijft bij de
door PBE afgegeven en het door ons geraamde dividend.
Het beheersproduct Saldo van de financieringsfunctie laat een voordeel zien € 44.524.
Dit voordeel wordt veroorzaakt door een lagere werkelijke rente op zg. kort geld dan
geraamd.
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