
 
 

 
 
Raadsbesluit nr. 16 
 
Betreft: besluit beschikbaarstelling bedrag voor Gemeenterekening VROM Starterslening 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gezien het hiertoe ingediende voorstel; 
 
gelet op de artikel 108 van de Gemeentewet en op artikel 2, lid 3, en de overige bepalingen, van de 
Verordening VROM Starterslening gemeente Tynaarlo 2008; 
 
overwegende dat het wenselijk is om uit hoofde van de voornoemde verordening een bepaald bedrag 
beschikbaar te stellen voor het verstrekken van VROM Startersleningen; 
 
 

B E S L U I T: 
 
1. een bedrag beschikbaar te stellen voor het verstrekken van VROM Startersleningen uit hoofde 

van de Verordening VROM Starterslening gemeente Tynaarlo 2008, onder de bepaling dat dit 
bedrag inclusief beheerkosten zal zijn; 

2. te bepalen dat dit bedrag aan de Gemeenterekening VROM Starterslening als bedoeld in de 
voormelde verordening, zal worden toegevoegd zodra de genoemde rekening is ingericht, en 
(voor nu) betrekking zal hebben op de jaren 2008 en 2009; 

3. dit bedrag ten laste van de Algemene Reserve Grote Investeringen te brengen; 
4. het college op te dragen dit bedrag aan de genoemde rekening over te maken; 
5. dit bedrag vast te stellen op in totaal vierhonderdduizend euro   (€400.000,-);  
6. dit beschikbare bedrag te verdelen over de jaren 2008 en 2009, en wel als volgt 

a.  voor het jaar 2008 een bedrag van honderdduizend euro  (€100.000,-); 
b.  voor het jaar 2009 een bedrag van driehonderdduizend euro  (€300.000,-); 

7. het college op te dragen zonodig eventuele verdere begrotingstechnische besluiten te formuleren 
en aan de raad ter goedkeuring voor te leggen, en om in het jaar 2009 (of eerder) een besluit te 
formuleren en aan de raad ter goedkeuring voor te leggen voor het toevoegen van verdere 
gelden aan de Gemeenterekening VROM Starterslening in de jaren volgend op het jaar 2009, en 
om voorts voor de goede uitvoering van het onderhavige besluit, en inzake de onderhavige 
materie nader door de raad genomen besluiten, zorg te dragen.  

 
 
 

Vries, 14 oktober 2008 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
F.A. van Zuilen, voorzitter 
 
 
 
J.L. de Jong,     griffier 
 


