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gemeente Tynaarlo 

Raadsvergadering d.d. 24 juni 2008 agendapunt 12 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 20 mei 2008 
 
Onderwerp: Jaarverslag 2007  
 
Portefeuillehouder: H Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar:  Homans, J 
Doorkiesnummer:  0592 - 266 670 
E-mail adres:  
Gevraagd besluit: 1. Vaststellen van het jaarverslag 2007 en het resultaat volgens 

voorstel bestemmen  
                                  2. Kennisnemen van de jaarrekening 2007 van het grondbedrijf en 

rondom exploitaties de in dit voorstel genoemde besluiten nemen. 
 
Bijlagen: 
- Jaarverslag 2007 (reeds in uw bezit) 
- Jaarrekening Grondbedrijf (reeds in uw bezit) 
- Exploitatieopzetten diverse complexen (ter inzage) 
- Verslag van bevindingen accountant Deloitte (ter inzage) 
- Accountantsverklaring Deloitte (ter inzage) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2007. Ook bieden wij u de jaarrekening grondbedrijf 2007 aan, 
waarvan de resultaten zijn opgenomen is in het jaarverslag.  
Het jaarverslag, waarin opgenomen de jaarrekening 2007 is gecontroleerd door de accountant. De 
accountantsverklaring is opgenomen op blz 233 van het jaarverslag. Zowel voor de getrouwheid als voor 
de rechtmatigheid wordt door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven.  
 
Bij het jaarverslag is een begeleidende brief gestuurd waar wij voor de toelichting graag naar verwijzen. 
 
Het resultaat over 2007 bedraagt € 3.422.222. Wij stellen uw raad voor om het positieve resultaat als volgt 
te verdelen. 
 
Toevoeging aan reserve nog te 
maken kosten mbt 2008 

 €   813.382 Cf besluit raad bij NJ nota 2007 (van de geraamde 
€ 1.007.000 is per 31.12.2007 nog 813.382 
bestemd om mee te nemen)  

Toevoegen aan reserve ICT   €   141.233 vertraagde ICT investeringen die cf vastgestelde 
nota reserves aan reserve ICT kunnen worden 
toegevoegd  

Uit bij de VJ nota 2007 over-
gebleven opleidingsgelden mee 
te nemen naar 2008 

€      35.000  

Lokale rekenkamer, gelden 
overbrengen naar exploitatie 

€      13.373  
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2008 
Verkoop pand GGD toe te 
voegen aan Algemene Reserve 
Grote Investeringen 

€    280.000  

Resterende gelden arbo 
maatregelen en energie-
onderzoeken naar behorende 
krediet 

€    125.000  

Dividend BNG toe te voegen aan 
Algemene Reserve Grote 
Investeringen 

€    380.000  

Vordering CAK toe te voegen 
aan reserve WMO 

€    103.929  

Vrijval voorziening 
gebouwenbeheer ten gunste 
brengen van de reserve IAB 

€    750.000  

 € 2.641.917  
Resultaat nog te bestemmen €    780.305  Voorstel toe te voegen aan Algemene Reserve 

Grote Investeringen 
 
Grondbedrijf 
Wij bieden u ook de jaarrekening 2007 van het Grondbedrijf aan. Deze jaarrekening is opgesteld door het 
Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo (OBT).  
Voornoemde jaarrekening  is gecontroleerd door de accountant en maakt deel uit van de totale controle 
van het jaarverslag 2007. 
 
Naast het kennisnemen van de jaarrekening 2007 Grondbedrijf dienen in het kader van de 
grondexploitatie nog een aantal besluiten te worden genomen. 

1. De gronden in het complex Gronden Annerweg (G.04) zijn overgebracht naar het complex 
Verspreide Gronden (G.01). Voorgesteld wordt het Complex Gronden Annerweg op te heffen. 

2. Voorgesteld wordt over te gaan tot het instellen van de navolgende complexen, zodat deze 
kunnen worden opgenomen in de projectenadministratie : 
a.   Complex Herstructurering Nieuwe Akkers Paterswolde G.29 
b.   Complex Woningen Oranjepolder EeldeG.30 
c.   Complex Groene Kamer G.31 
d.   Complex Tynaarlosestraat 25, VriesG.32 
e.   Complex Centrumplan Eelde G.33 

3. Het  Complex Loopstukken Tynaarlo (G.17) is afgerond. De totale winstneming heeft  
      €  1.696.677 bedragen.  
      Het complex Loopstukken kan worden opgeheven. 
4. Het Complex Rheëerweg Zeijen (G.18) is afgerond. De totale winstneming heeft € 482.147 

bedragen. 
Het complex Rheëerweg kan worden opgeheven. 

5. Voorgesteld wordt over te gaan tot de vaststelling van de navolgende geactualiseerde exploitaties 
: 
a.   Complex BovendiepenG.02 
b.   Complex Zwarte Lent Zuidlaarderveen G.07 
c.   Complex Ter BorchG.10 
d.   Complex Zuidoevers ZuidlaardermeerG.14 
e.   Complex VriezerbrugG.19 

6. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de navolgende exploitatieverkenningen : 
a.   Complex DonderenG.09 
b.   Complex Groote Veen Eelde G.26 
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Het resultaat van het Grondbedrijf over 2007 is €  1.586.309, zodat aan de taakstelling afdracht Algemene 
Dienst ad  € 500.000 kan worden voldaan. Conform de in de door u vastgestelde principes in de Nota 
Grondbeleid is het resterende bedrag van €  1.086.309 aan de Algemene Reserve Ontwikkelingsbedrijf 
toegevoegd. Op deze wijze is de afdracht voor de jaren 2008 en 2009 veilig gesteld. 
Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang  en vulling van de Algemene Reserve 
Ontwikkelingsbedrijf en de gerelateerde mogelijkheden voor de vastgestelde afdracht. 

Vervolgprocedure 

Na vaststelling wordt het jaarverslag ter kennisgeving aan GS gestuurd voor 15 juli 2008. 
 

Financiële consequenties 

Het resultaat na bestemming over 2007 bedraagt € 3.422.222. Het voorstel is om dit te verdelen zoals 
hierboven aangegeven. 

Adviezen 

Advies van de accountant is opgenomen in 
1. Verslag van bevindingen interim controle jaarrekening 2007 dat door de accountant aan college is 

gestuurd en dat door college is aangevuld met een managementrespons en aan de 
gemeenteraad is gestuurd 

2. Management letter 2007 die door de accountant is gestuurd aan de gemeenteraad 
3. Verslag van bevindingen controle jaarrekening 2007 dat door de accountant aan de 

gemeenteraad is gestuurd. 

Gevraagd besluit 

Jaarverslag gemeente Tynaarlo 
1. Vaststellen van het jaarverslag 2007 en het resultaat volgens voorstel bestemmen: 
 
Toevoeging aan reserve nog te 
maken kosten mbt 2008 

 €   813.382 Cf besluit raad bij NJ nota 2007 (van de geraamde 
€ 1.007.000 is per 31.12.2007 nog 813.382 
bestemd om mee te nemen)  

Toevoegen aan reserve ICT   €   141.233 vertraagde ICT investeringen die cf vastgestelde 
nota reserves aan reserve ICT kunnen worden 
toegevoegd  

Uit bij de VJ nota 2007 over-
gebleven opleidingsgelden mee 
te nemen naar 2008 
 
 

€      35.000  

Lokale rekenkamer, gelden 
overbrengen naar exploitatie 
2008 

€      13.373  

Verkoop pand GGD toe te 
voegen aan Algemene Reserve 
Grote Investeringen 

€    280.000  

Resterende gelden arbo 
maatregelen en 
energieonderzoeken naar 
behorende krediet 

€    125.000  

Dividend BNG toe te voegen aan 
Algemene Reserve Grote 
Investeringen 

€    380.000  
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Vordering CAK toe te voegen 
aan reserve WMO 

€    103.929  

Vrijval voorziening 
gebouwenbeheer ten gunste 
brengen van de reserve IAB 

€    750.000  

Toevoegen aan Algemene 
Reserve Grote Investeringen 

€    780.305   

 € 3.422.222  
 
Wat betreft jaarrekening grondbedrijf 
 
2.  a.   Kennisnemen van de Jaarrekening 2007 van het Grondbedrijf. 

b. Vaststellen van de exploitaties Bovendiepen, Zwarte Lent Zuidlaarderveen, Ter Borch, 
Zuidoevers Zuidlaardermeer en Bedrijventerrein Vriezerbrug. 

c. Kennisnemen van de exploitatieverkenningen Donderen en Groote Veen Eelde. 
d. Opheffing van de Complexen Loopstukken Tynaarlo en Rheëerweg Zeijen. 
e. Opheffen van het Complex Gronden Annerweg en de baten en de lasten over te brengen 

naar het Complex Verspreide Gronden. 
f. Instellen van de complexen Herstructurering Nieuwe Akkers Paterswolde, Woningen 

Oranjepolder Eelde, Groene Kamer, Tynaarlosestraat 25 Vries en Centrumplan Eelde. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
H. Kosmeijer, loco-burgemeester. 
 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


