
 

Raadsvergadering d.d. 23 september 2009 agendapunt 14 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 2 september 2009 
 
Onderwerp:   Investeringsvoorstellen nieuw beleid 2009 ev  
 
Portefeuillehouder:   H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: J. Homans 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 670 
E-mail adres:   j.homans@tynaarlo.nl  
Gevraagd besluit:  De voorgestelde investeringsvoorstellen en bijbehorend dekkingspan voor 2009 e.v vast te stellen en mee te nemen in de begroting 2009 e.v. 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   brief d.d. 5 september 2008 (bijgevoegd) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

 
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 hebben wij aangegeven in het najaar 2008  te komen met investeringsvoorstellen. Door middel van deze notitie willen wij de gemeenteraad informeren over onze plannen. Voor de gemeenteraadsvergadering van 23 september 2008 staat dit geagendeerd.  
Wij zijn van plan de uitkomsten van het debat met de gemeenteraad te betrekken bij het opstellen van de begroting 2009. De behandeling van de begroting 2009 staat gepland voor de vergadering van 28 oktober 2008. 
 
De uitgangspunten voor de investeringsvoorstellen nieuw beleid zijn gelegen in het collegeprogramma 2006-2010. In de begroting 2008 en verdere jaren hebben wij al een aantal voorstellen gedaan voor investeringen in structureel en incidenteel nieuw beleid. De financiële vooruitzichten geven de eerste ruimte om aanvullend voorstellen te doen, die het ondermeer mogelijk maken om voor belangrijke zaken als het Integraal Accommodatiebeleid (IAB) en de zwembaden met oplossingen te komen. Daarnaast voeren we op een aantal punten gericht onderzoek uit om kostenbesparingen of inkomstenverhogingen te realiseren. In deze brief willen we u daar ook van op de hoogte stellen. 
 
Bij het opstellen van de voorstellen voor nieuw beleid hanteren wij het uitgangspunt dat de begroting structureel steeds in evenwicht is en dat de reservepositie en het weerstandsvermogen voldoende is. Ook houden wij vast aan het uitgangspunt dat de belastingen over het geheel niet meer dan trendmatig zullen stijgen. 
 
Als bijlkagen ontvangt u een brief ontvangt en van iedere voorgestelde investering een korte omschrijving en onderbouwing. 
 
 
 

Vervolgprocedure 

Na de behandeling met de gemeenteraad op 23 september zullen de uitkomsten worden meegenomen in de op te stellen begroting 2009 die op 28 oktober 2008 in de gemeenteraad wordt behandeld. 
 

Financiële consequenties 

Zie voorstellen 

Adviezen 

nvt 



 

Gevraagd besluit 

De voorgestelde investeringsvoorstellen en bijbehorend dekkingspan voor 2009 e.v vast te stellen en mee te nemen in de begroting 2009 e.v. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester. 
 
 
mr. P. Post,  secretaris. 


