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Voorwoord en leeswijzer 
 
 
 
Hierbij presenteren wij u de begroting 2009 van de gemeente Tynaarlo. De begroting 2009 geeft 
inzicht in de belangrijkste doelen en activiteiten voor 2009. De begroting 2009 past in het bredere 
kader van het collegeprogramma 2007-2010.  
 
In het eerste hoofdstuk hebben wij een samenvatting van de financiële begroting 2009 - 2012 
opgenomen  De begroting van de gemeente moet voldoen aan eisen van het Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) en is daarom ook uitgebreid. Ook vatten we de 
doelen en activiteiten in 2009 samen. 
 
Het begrotingsresultaat voor de periode 2009 - 2012 wordt ook in de eerste hoofdstukken behandeld. 
De primitieve begroting heeft een voordelig resultaat. Daarnaast is extra financiële ruimte gezocht om 
aan de accenten die het college belangrijk vindt ook daadwerkelijk invulling te geven.  Ook wordt 
aangegeven welke accenten, waarvan veel ook al in 2007 zijn genoemd ook voor  2009 - 2012 
worden gelegd en ook worden de financiële consequenties ervan aangegeven. In hoofdstuk 2 worden 
al deze voorstellen voor nieuw beleid en investeringen genoemd. Deze voorstellen sluiten aan bij de 
voorstellen en het dekkingsplan, zoals wij die met u hebben besproken op 23 september jl. , Toen zijn 
ook de detailgegevens van de investeringen aan u meegezonden. 
 
In hoofdstuk 3 is een korte toelichting op de Financiele begroting 2009 opgenomen en in hoofdstuk 4  
zijn de resultaten van de meerjarenbegroting 2009 - 2012 opgenomen. Tenslotte in de hoofdstukken 5 
en 6 de onvoorzien incidentele middelen en de structurele middelen die voor nieuw beleid kunnen 
worden ingezet.  
 
Tenslotte zijn vanaf hoofdstuk 8 de paragrafen opgenomen. 
 
Bij de 30 programma’s is op de zgn. “linkerpagina” meer informatie opgenomen over de inmiddels 
bekende 3 W-vragen.  

1. Per programma is een apart overzicht opgenomen van de beleidsstukken die zijn vastgesteld 
en die gelden voor het programma 

2. Bij de gegevens “wat mag het kosten” is ook een uitsplitsing naar kostensoorten opgenomen.  
3. Per programma is de productenraming in zijn volle omvang opgenomen. Daarmee hopen wij 

voldoende informatie voor de gemeenteraad beschikbaar te stellen. 
  
Wij vertrouwen erop dat met deze indeling en inhoud een nog beter inzicht ontstaat in het financiële 
perspectief, de beschikbare middelen voor 2009 en volgende jaren en de inzet daarvan voor de 
inwoners van onze gemeente. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Burgemeester en wethouders
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1. Samenvatting 
 
 
 
De begroting voor de jaren 2009-2012 is sluitend en sluit aan op het meerjarig collegeprogramma. Als 
uitgangspunt zijn de kaders genomen die in de kaderbrief staan en die door de gemeenteraad zijn 
vastgesteld.  
 
Deze samenvatting is in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en accenten in 
de plannen van 2009 en de daaropvolgende 3 jaren. 
In deze samenvatting worden de volgende punten behandeld: 

• Uitgangspunten van de begroting 2009-2012 
• Begrotingsresultaat 2009-2012  
• Accenten in de plannen van het college   
• Bedrijfsvoering 
• Ontwikkeling van belastingdruk voor de burgers 
• De primitieve begroting verder uitgebouwd: ombuigingen en nieuw beleid 2009 - 2012 
 

Uitgangspunten van de begroting 
De begroting 2009 is opgesteld op basis van de uitgangspunten die er zijn voor bestaand beleid en 
die ook in de kaderbrief zijn opgenomen.  
De primitieve begroting is opgesteld op basis van alle inzichten en besluiten die op 30 juni 2008 
bekend zijn en de informatie die uit de juni circulaire van het rijk komt. De structurele effecten uit de 
Voorjaarsnota 2008 die op 24 juni 2008 is vastgesteld in de gemeenteraad zijn ook opgenomen.  Dit 
betekent ook dat in deze begroting het besluit van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs , 
zoals dat op 9 september 2009 is besloten, nog niet is verwerkt. Wel wordt in het dekkingsplan en 
nieuw beleid (hoofdstuk 2) met de gevolgen hiervan rekening gehouden.  
 
Ook zijn de voorstellen voor ombuigingen en nieuw beleid die vanaf 2009 gelden niet in de primitieve 
begroting opgenomen, omdat besluitvorming daarvan pas bij de begrotingsbehandeling plaatsvindt.Dit 
is consistent met eerdere jaren.   
De effecten van de voorstellen voor ombuigingen en nieuw beleid, zoals die ook al zijn gedaan bij de 
begroting 2008-2011 en bij de voorjaarsnota 2008 zijn in hoofdstuk 2 nieuw beleid opgenomen. 
 
In de Najaarsnota zullen ook de eerste inzichten van de septembercirculaire 2008 worden 
opgenomen. De Najaarsnota wordt gelijktijdig met de begroting 2008 behandeld op 28 oktober 2008. 
Naar verwachting wordt de Najaarsnota op 10 oktober aan de gemeenteraad gestuurd. 
 
In de raadsvergadering begin 2008 is de kaderbrief begroting 2009 – 2012 vastgesteld. Daarin zijn 
voor het begrotingsjaar 2009 de navolgende financiële kaders opgenomen. 

 
• Voordelen die gedurende het jaar kunnen ontstaan en die geen directe bestemming hebben 

toevoegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringen 
 
• De prijsindex voor de stijging van de kosten van 1,57 % opnemen en te streven naar 

inkoopvoordelen. 
 

• De prijsindex voor subsidies aan derden vaststellen op 1,57% per jaar en voor de indexatie 
van de looncomponenten aansluiten bij de norm die door VNG wordt voorgesteld. 

 
• De volgende uitgangspunten voor de interne rente vaststellen voor 2009 e.v.   

Rente vast geld voor nieuwe investeringen  5 % 
Rente boekwaarde grondexploitatie   5 %  
Rente eigen financieringsmiddelen   5 % 
Rente kort geld op te nemen    4 % 
Rente kort geld uit te zetten    2 % 
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• De indexatie van de loonkosten vaststellen op 3 % per jaar. 
• De indexering van (budgetten van) de gemeenschappelijke regelingen stellen op 1,57% en 

voor wat betreft de loonkostencomponent uitgaan van een indexatie van 3%. 
 
• Uitgaan van het inzetten van de behoedzaamheidreserve voor 50%.  
 
• Een verhoging van de gemeentelijke  belastingen van 2% voor de tarieven en uitgaan van 

volume en waardestijgingen van eveneens 2% per jaar. Dit is exclusief de ontwikkelingen van 
Ter Borch. Uitgangspunt rondom Ter Borch is een kostendekkendheid voor de  gemeentelijke 
begroting. 

 
• Uitgaan van 85% compensabiliteit van BTW.  

 
• Uitgangspunt is dat lasten die ontstaan uit de Wet Maatschappelijke ondersteuning via een 

compensatie in de Algemene Uitkering worden opgevangen.  
 

• Voor de begroting van 2009 uitgaan van de 30 programma’s die uw raad vorig jaar vaststelde.  
 

• Daarnaast zijn bestaande kaders dat de begroting reëel sluitend moet zijn en dat de 
reservepositie aan het eind van de collegeperiode voldoende ruimte moet bieden aan een 
nieuw bestuur om keuzes te kunnen maken. 

 
Kwaliteit van de begroting 
Wij vinden de kwaliteit van de begroting goed, omdat voldaan wordt aan de volgende eisen: 

- de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn aangegeven zijn gehanteerd en de 
structurele lasten worden door structurele baten gedekt. Dat is in het kader van duurzaam 
financieel evenwicht een belangrijk principe. 

- de ombuigingen die worden voorgesteld zijn haalbaar. Wel zijn er nog onderzoeken gaande 
die uiterlijk in 2012 structurele middelen moeten opleveren. Aan de realisatie van deze 
middelen zit , tot het moment van realisatie, altijd een onzekerheid.  

- er is voldoende ruimte om het beleid uit te voeren en daarvoor wordt in deze begroting al 
richting gegeven 

- de reservepositie van de Algemene Reserve Grote Investeringen is door te verwachten 
voordelen in de komende jaren voldoende in staat om de voorstellen voor incidenteel nieuw 
beleid op te vangen 

- de reservepositie ARGI is naar verwachting in 2010 ca € 4 miljoen en biedt een volgend 
bestuur ruimte om keuzes te maken of bestaand beleid voort te zetten.  

- de begroting een goede doorrekening is van de accenten die ook in het collegeprogramma 
worden genoemd, en dat daarbij nu al rekening wordt gehouden met investeringen en 
structurele lasten die ook na 2012 verder zullen stijgen (zoals die waar nu in het kader van de 
MFA’s al rekening mee wordt gehouden) 

 
Met de voorgestelde investeringen voor de komende jaren benutten we de beschikbare structurele 
middelen. Voor het opvangen van onvoorziene zaken met een structureel karakter is er jaarlijks € 
12.500 beschikbaar. Op basis van de ervaringen is dat voldoende buffer. Incidenteel is er een 
jaarlijkse post onvoorzien van € 75.000 in de begroting opgenomen. 
  
De gemeente kan invloed ondervinden van mogelijke economische teruggang. Het meest zal dat 
zichtbaar kunnen worden in (het tempo) van de woningbouwontwikkeling, en in de Algemene 
Uitkering, die maken dat een bepaalde terughoudendheid op zijn plaats kan zijn. Wij zullen daarom 
steeds op zoek blijven gaan naar mogelijkheden om interne kwetsbaarheid te verminderen en 
efficiency ter vergroten. In hoofdstuk 2 noemen wij daarom een aantal onderzoeken (die grotendeels 
ook al zijn genoemd in de brief van 5 september 2008) Wij vertrouwen erop u over de uitkomsten 
begin 2009  te kunnen berichten. 

Begrotingsresultaat 2009-2012 

De primitieve begroting voor de jaren 2009- 2012 laat een positief resultaat zien en derhalve 
beschikbare structurele middelen. Dit sluit aan bij de ramingen bij de Voorjaarsnota 2008 
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De totale structurele ruimte in de primitieve begroting ziet er als volgt uit: 
 

2009 2010 2011 2012
Primitieve begroting 1.302.000   1.356.000     631.000        912.000         

 
 
 
Deze begroting is opgesteld op basis van de primitieve begroting. 
 
Voorstellen voor nieuw beleid worden in hoofdstuk 2 behandeld. Als de gemeenteraad op 28 oktober 
2008 de begroting 2009 vaststelt , inclusief het voorgestelde dekkingsplan en de aanwending van geld 
voor nieuw beleid zal een 1e begrotingswijziging worden doorgevoerd. 
 
De voorstellen die gedaan worden voor ombuigingen en nieuw beleid voor de jaren 2010 – 2012 zijn 
niet bedoeld voor besluitvorming. Wel geven wij hiermee een sterke indicatie aan voor de voorgeno-
men ontwikkelingen en investeringen.De investeringen passen binnen het collegeprogramma 2006-
2010 en de accenten die daarin door ons worden gesteld. 
 
Accenten in de plannen voor het college 
Relatie met het collegeprogramma “Tynaarlo op Kop” 
 
De ambities van het college staan genoemd in het collegeprogramma “Tynaarlo op Kop”. De doorre-
kening van alle ambities in het collegeprogramma heeft vorig jaar al plaatsgevonden . Met de voorge-
stelde ombuigingen wordt ook gerealiseerd dat na deze collegeperiode in 2010 voldoende vrij 
besteedbare gelden in de algemene reserve zitten om een volgend bestuur in de gelegenheid te stel-
len om keuzes te kunnen maken.  
 
Het collegeprogramma 2007-2010 benoemt veel uitvoering van werkzaamheden. In de afgelopen 
periode zijn de plannen gereedgekomen en duidelijk komt in deze periode de uitvoering aan bod. Ook 
wordt het in 2005 in gang gezette beleid om aan verenigingen en instanties incidentele budgetten toe 
te kennen voor een nieuwe periode van 4 jaar voortgezet. Hiervoor is in de begroting een jaarlijks inci-
denteel budget opgenomen, tot en met 2011. Vanaf 2012 staat is dit geld voor nieuw incidenteel 
beleid ook beschikbaar, maar liggen voorstellen en besluiten tot aanwending ervan open voor aan het 
nieuwe bestuur. 
 
Met de voorstellen voor nieuw beleid en de investeringen wordt in het bijzonder ingezet op de 
realisatie van het accommodatiebeleid (MFA’s) en op het in stand houden van de 3 zwembaden in de 
gemeente Tynaarlo.  
 
Aan het eind van deze paragraaf wordt ingegaan op de activiteiten en doelen per programma. In de 
begroting per programma (verder op in deze begroting) wordt uitgebreider ingegaan op de 3 W vragen 
van ieder programma. 

Bedrijfsvoering 
Met de bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de doelen en de  plannen die in het collegeprogramma 
staan. In hoofdstuk 12 is de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen, en dat is voor directie, MT en 
organisatie het kader om binnen te werken.  
De accenten voor 2009 zijn om een aantal in gang gezette onderwerpen af te ronden, zoals een goed 
inzicht in de effecten van een samenwerking met Haren, de ontwikkeling van een front en een mid 
office om goed aan de eisen en wensen rondom “de andere overheid” te kunnen voldoen, een verdere 
ontwikkeling van het personeelsinstrumentarium en eerste verdere stappen rondom 
programmasturing.  
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Ontwikkeling van de belastingdruk voor de burgers 
In deze begroting wordt in de paragraaf lokale heffingen een overzicht opgenomen van de lastendruk. 
Wij streven ernaar dat de belastingdruk voor de burgers in zijn totaliteit niet meer dan trendmatig stijgt. 
Voor 2009 zijn wij voor het derde achtereenvolgende jaar in staat de afvalstoffenheffing te laten dalen, 
in 2009 met ca 12% op het vaste tarief. Ook zijn wij voor 2009 in staat om, ondanks investeringen voor 
waterbeheer en riolering, de rioolretributies met niet meer dan  2% trendmatig te laten stijgen. Wij 
stellen voor om de ruimte die door de verlichting van de belastingdruk door lagere tarieven 
afvalstoffenheffing aanwezig is deels in te zetten door een extra verhoging van de OZB tarieven met 
2.9%. Voor niet woningen zullen de tarieven OZB op 2% blijven, omdat voor hen geldt dat zij geen 
voordeel hebben van verlaging van de afvalstoffenheffing. 
 
In het volgende overzicht wordt de belastingdruk aangegeven voor een aantal verschillende groepen 
inwoners van de gemeente.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de totale lastendruk daalt , uitgaande van een gemiddelde 
waardestijging. 

 
Soort woning WOZ-waarde OZB 

2009 
Afval 
2009 

Riool 
2009 

Totaal 
  2009 

Totaal 
  2008 

Huurwoning *)   50.000 n.v.t. 169,15 198,90 368 378 
Huurwoning **) 100.000 n.v.t. 238,15 198,90 437 447  
Eigen woning **) 150.000 121,80 238,15 198,90 558 566 
Eigen woning **) 300.000 243,60 238,15 198,90 680 685  
Niet-woning (bedrijf) ***) 300.000 488,40  198,90 687 662 
Niet-woning (bedrijf) ***) 450.000 732,60  198,90 932 895 

    *) éénpersoonshuishouden met 305  kg afval 
   **) meerpersoonshuishouden met 605 kg afval 
  ***) de stijging voor niet woningen is in overeenstemming met de eerder gemaakte afspraken 
 
 
Accenten, doelen en activiteiten 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. En als het gaat om energiebesparing en duurzaam bouwen 
 

Programma 14 Grondbedrijf 
 

 

 
De volkshuisvestingsopgave wordt momenteel ingevuld met de complexen Ter 
Borch (Eelderwolde), De Inloop (Vries), Bovendiepen (Zuidlaren), Oude Tolweg 
Zuid (vh. Zuid-es, Zuidlaren), Zuidoevers (De Groeve), Zwarte Lent 
(Zuidlaarderveen) en Groote Veen (Eelde). 
Verder zijn er locatieontwikkelingsplannen in voorbereiding voor  Vries-Nieuwe 
Stukken (Vries), Donderen, Centrumplan Eelde, en Herstructurering Nieuwe 
Akkers (Eelde).  
De grondpositie in deze plannen is inmiddels voldoende of zelfs uitstekend. 
 
Wij willen uitvoering geven aan de Wro, onderdeel GREX-, door opstellen 
exploitatieplannen en sluiten exploitatieovereenkomsten (zowel anterieur als 
posterieur) en het toepassen en bijstellen daarvan. 
 
Verder inrichten projectenadministratie en budgetbewaking van exploitaties, 



 8 

alsmede bewaking van de urenramingen c.q. capaciteitsinzet en toerekening. Met 
name het verloop c.q. de besteding, van het budget voor behandeling van 
initiatieven zal nauwgezet worden gemonitord. 

 

Programma 15 Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
 

 
 

 
Het organiseren van plattelandsbeleid door middel van het aanstellen van een 
gemeentelijke coördinator plattelandsbeleid 
 
Het opstellen van een Landschaps Ontwikkelings Plan en het uitwerken in 
groenstructuurplannen en daarop te baseren uitvoeringsprogramma’s (ILG en 
WILG). Vanuit programma 17 wordt het beleid ten aanzien van  cultuurhistorie 
ingebracht. 
 
Creëren van draagvlak bij burgers en bestuur, door participatie en inhoudelijke 
afstemming met inwoners, belangengroeperingen en raad over het LOP, het 
nieuwe bestemmingsplan buitengebied en de uitvoering van het structuurplan. 
 

Programma 16 Volkshuisvesting  
 

 
 
 

 
Uitvoering van de afspraken binnen de regio Groningen–Assen ten aanzien van 
de woningbouw 
 
Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers 
 
Het met elkaar in overeenstemming brengen van de woonbehoeften en het 
woningaanbod .  
 

Programma 17 Monumentenzorg 
 

 

 
De aanwezigheid van cultuurhistorische elementen in het (woon)landschap 
borgen, door o.a. 
• Restauratie en herbestemming monumentale schuur molen “De Zwaluw 
• Opstellen nota ‘Erfgoedbeleid gemeente Tynaarlo’ 
• Maken van een “Atlas van Tynaarlo” om het culturele erfgoed van de 

gemeente laagdrempelig te maken voor de burger. 
 

 
 
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 in op de 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 
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we graag verder aan een beter milieu. Door de effecten van ontwikkelingen zoals klimaatverandering 
en verstedelijking is een goed rioolstelsel belangrijk. Bovendien werken 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 
 

 
 

 
Het vormen van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is een waardevolle bijdrage 
aan het efficiënter inzetten van mensen en middelen bij zowel grootschalige en 
multidisciplinaire zaken, als bij het dagelijkse beheer en werk van de brandweer in 
Drenthe Per 1 januari 2009 zal de VRD een feit zijn en kan met implementatie 
worden begonnen 
 
voor 2009 (uitgesteld vanuit 2008) staat op het programma om op scholen 
(hoogste klassen basisschool en middelbare scholen) brandveiligheid en eerste 
hulp bij ongevallen een vast onderdeel van het lesprogramma te laten zijn. 
 

Programma 4 Openbare orde en veiligheid 

 
 
 
 

 
Het gemeentelijke apparaat heeft bij de bestrijding van zware ongevallen en 
rampen een verantwoordelijkheid in de verschillende deelprocessen. In 2009 zal 
dan het gehele gemeentelijke apparaat getraind en geoefend zijn 
 
In 2009 zal het voor iedere gemeente verplichte integrale veiligheidplan concrete 
vormen aan moeten nemen. 
 

Programma 8 Wegen 
 

 
 

 
In mei 2005 is de raad geïnformeerd over de uitgevoerde inspectie met betrekking 
tot de onderhoudsituatie van de gemeentelijke bruggen. Hierbij was er in een 
aantal gevallen sprake van achterstallig onderhoud. In 2009 gaan we fase 3 
(laatste fase) uitvoeren. Daarmee voldoen onze bruggen weer aan de daarvoor 
geldende eisen. 
 
Voor openbare verlichting is het geactualiseerde beleidsplan opgesteld dat 
voorziet opnieuw in een verbeterslag, waarbij energiebesparing een belangrijk 
item vormt. In 2009 gaan we fase 4 ter hand nemen, wat met name inhoudt het 
vervangen van TLS armaturen en het aanbrengen van elektronische 
voorschakelapparatuur, met als doel zoveel mogelijk energie te besparen. 
 
In 2009 gaan we de voorzieningen voor gehandicapten in Eelde-Paterswolde 
vervolmaken en gaan we een start maken met de uitvoering van maatregelen in 
Zuidlaren. Dit doen we in nauw overleg met de Werkgroep Toegankelijkheid 
Tynaarlo (WTG). 
 

Programma 9 Riolering en waterhuishouding 
 

 
 

Diverse Activiteiten voortkomend uit het GRP 2008 – 2012, zoals 

• In overleg met het w.s. Hunze en Aa’s zoeken naar oplossingen voor 
afvoer hemelwater vanuit Zuid-es en voormalig kazerneterrein te 
Zuidlaren 

• Uitvoering maatregelen in Eelde in het kader van basisinspanning en 
waterkwaliteitsspoor en overige vervangingsmaatregelen 

• Vertaling wateropgave als gevolg van actualisatie van het Waterplan 
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Tynaarlo, met een gedetailleerde uitwerking voor Eelde, Vries en 
Zuidlaren 

 
Binnen het bestaande rioolstelsel Eelde / Paterswolde gaan we in 2009 de 
volgende maatregelen uitvoeren. 

• Aanpassing riolering Hoofdweg/Duinstraat/Brinkhovenlaan/Industrieweg  
• Aanpassing riolering Zuideinde 
• Aanpassing riolering Zevenhuizerweg 

 
In 2009 zal de waterbodem achter de overstort aan de Ubbenaseweg in Zeijen 
worden gesaneerd. 
 
In 2009 zullen de volgende vijvers worden uitgediept en/of uitgebaggerd 

• Vijvers plan De Fledders te Vries 
• Vijver Diepsloot te Vries 
• Brilvijver te Zuidlaren 

 

Programma 10 Openbaar groen 

 
 
 
 

 
Doelstelling voor 2009 is het vaststellen van het Groenstructuurplan. 
 
Voor 2009 zal er met name aandacht zijn voor het schoon, heel en veilig houden 
van de speelvoorzieningen 
 
In 2008 is het Bomenstructuurplan vastgesteld samen met de monumentale 
bomenlijst moet dit voor 2009 leiden tot een mogelijke vereenvoudiging van het 
kapvergunningenbeleid. Dit vergt voor 2009 een goede inventarisatie van de 
monumentale bomen in de gemeente.  
Naast het beleidsmatige deel worden ook de deelplannen bomenbeheer en 
kwaliteitshandboek in 2009 opgepakt.  
 
Voor 2009 staan de waterpartijen in de Fledders op het programma voor de 
vervanging van de beschoeiingen. 
 

Programma 11 Begraven 

 
 

 
In 2008 zijn een aantal uitgangspunten voor het beleid en de uitvoering vrij 
gegeven voor de inspraak en vastgesteld. Dit betekent voor 2009 een verdere 
uitwerking van het beleid en de automatisering van de begraafadministratie 
 
In 2011 zullen de te verwachten uit(in)breidingen van begraafplaats de Duinen in 
Eelde en de Eswal in Vries gereed moeten zijn. 
 

Programma 12 Reiniging 

 

 
Het ondergronds brengen van verzamelcontainers bij winkelvoorzieningen, in de 
wijken en bij hoogbouw en in het bosgebied Zeegse streven wij een 
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte na. In 2009 zal verder uitvoering 
worden gegeven aan dit beleid 
 
De inzameling van textiel zal in 2009 in beeld worden gebracht en waar nodig 
worden verbeterd. Hierover zal worden gecommuniceerd met de goede doelen 
organisaties en marktpartijen. De inzameling en verwerking zal in principe 
openbaar worden aanbesteed. 
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Programma 13 Verkeer en vervoer 
 

 
 
 

 
In 2009 zal voor de volgende bebouwde kommen 30 km zones worden ingevoerd: 
Tynaarlo (ged.), Donderen, Midlaren en Bunne.  
Daarmee is voor alle bebouwde kommen in de gemeente geheel of gedeeltelijk 
een 30 km zone ingevoerd. Ook is voor nagenoeg het hele buitengebied een 60 
km zone ingevoerd. 
 
In het kader van de Wet Gelijke Behandeling (2003) moeten alle haltes geschikt 
worden gemaakt voor gelijkvloers instappen. De haltes op het traject Vries – De 
Punt – Eelde/Paterswolde – Groningen zijn in dit kader voor een belangrijk deel 
reeds in 2008 aangepakt. In 2009 worden de haltes tussen Annen en Noordlaren 
aangepast. Ook zullen alle haltes in het dorp Zuidlaren dan voldoen aan de 
nieuwe richtlijn 

Fase 1 en Fase 2 van project Verkeer kern Zuidlaren zijn al uitgevoerd 

De voorbereiding van fase 3 (Wilhelminalaan / Emmalaan) kan hopelijk nog in 
2008 worden afgerond, waarna uitvoering in 2009 kan plaatsvinden 
 
In 2009 wordt  een verkeersstructuur visie voor Eelde/Paterswolde opgesteld. 
 

 
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 een sterk recreatief 
toeristisch bedrijfsleven voor ogen. 
 

Programma 18 Recreatie en Toerisme 
 

 
 
 

 
We gaan in 2009 verder met de plannen voor de Toegangspoort Noord en het 
knooppunt Zeegse.  
 
Een van de onderdelen van het plan Zuidoevers Zuidlaardermeer is het  
realiseren van het informatiecentrum Hunzevallei / jachthaven vanuit de plannen 
voor het recreatief knooppunt Zuidlaarderhaven . In 2009 moet duidelijk worden of 
het informatiecentrum geëxploiteerd kan worden 
 
Het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo’ is een verbetering ten 
opzichte van de huidige situatie, omdat het duidelijkheid schept voor 
ondernemers, kwaliteitsverbetering beoogt en de  permanente bewoning van 
recreatiewoningen tegengaat. De verwachting is dat het bestemmingsplan in 2009 
definitief wordt vastgesteld 

Het Recreatieschap Drenthe investeert ook op verschillende manieren in 
fietsmogelijkheden. Er is een digitale fietsrouteplanner voor de hele provincie 
Drenthe opgesteld. Verder is gestart met het fietsknooppunten systeem. Het 
systeem wordt   voor Tynaarlo in 2009 afgerond.  
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Programma 19 Economische zaken 
 

 
 
 

 
Evenementen geven een stimulans aan de aantrekkingskracht en de bekendheid 
van onze gemeente bij (potentiële) recreanten en toeristen. In 2009 willen we 
komen tot een meer doordachte benadering van de evenementen in de 
gemeente. 
 
We willen toe naar een transparant kader voor het vestigen van bedrijven op 
Vriezerbrug. Hiervoor is in 2009 aandacht 
 
Ontwikkeling voorterrein GAE  
We snijden het planologisch kader voor het terrein GAE zo gedetailleerd mogelijk 
toe op de verbeterde exploitatiemogelijkheden van de luchthaven. 
 
Kranenburg Zuid 
De ontwikkeling van de locatie Kranenburg-zuid (een "kantoor / dienstverlenings"-
locatie voor regionale en bovenregionale bedrijvigheid van 21 ha) direct ten 
zuiden van de A7 wordt binnen de middellange termijn opgestart.  
 

 
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 z’n 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. We staan daarom borg voor de openbare 
onderwijsidentiteit en voor kwaliteit. 
 

Programma 21 Welzijn 

 
 
 
 

 
Jongerenbeleid 0-12 jaar, daarvoor zijn speerpunten o.a.  

- verbeteren samenwerking voor een goede zorgstructuur; 
- optimaliseren jeugd•Tynaarlo; 
- jeugd en nieuwe media; 
- opstellen jeugdbeleid; 

 
Speerpunten voor 2009 voor jongerenbeleid 12-23 jaar zijn o.a. 

- op peil houden van het huidige voorzieningen en activiteitenaanbod waarbij 
extra aandacht voor activiteiten op het gebied van (jongeren)cultuur, sport en 
voorlichting; 

- het inzetten van nieuwe media als middel om jongeren te informeren en 
discussie op gang te brengen 

- starten met de doorgroei van het Jeugd•Tynaarlo naar een Centrum voor 
Jeugd en Gezin, waar eveneens de verschillende instrumenten en structuren 
ondergebracht zullen worden (Drentse verwijsindex, Elektronisch Kind 
Dossier, zorg overleggen zoals het netwerk 12+). 

 

Buurt en dorpshuizen- en integraal accommodatiebeleid In deze collegeperiode 
wordt met alle betrokkenen onderzocht hoe een gezonde exploitatie van de  
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panden bewerkstelligd kan worden.  

Vrijwilligers; om aan te geven hoe zeer wij het vrijwilligerswerk waarderen, willen 
we in 2009 weer de vrijwilligersprijs uitreiken 

Ouderen; het ouderenbeleid is geïntegreerd in het Wmo-beleid 2e fase en heeft 
ook veel raakvlakken met het gezondheidsbeleid. 

 

Programma 22 Kunst en Cultuur 

 

 
Een nieuwe kunst- en cultuurnota zal het licht doen zien voor de periode 2010 – 
2013 (4 jaren). De nota wordt na een inspraakprocedure vastgesteld door de 
gemeenteraad eind 2009. 
 
We stimuleren en ondersteunen het proces van de bibliotheekvernieuwing, 
waarbij wordt ingezet op de doelgroepen ouderen en jeugdigen. Wij willen dat de 
gebouwen voor meerdere functies beschikbaar zijn. Nieuwe media en de 
toepassingen van het ICT worden ingezet om het bereik te vergroten 
 
Het kunst- en cultuurmenu levert daarin een belangrijke bijdrage en daarom 
blijven wij dat ondersteunen. 
 

Programma 23 Maatschappelijke zorg en volksgezondhe id 

 
 

 
In 2009 willen we de nieuwe 4-jaarlijkse nota lokaal gezondheidsbeleid vaststellen 
en enkele speerpunten daaruit uitwerken Met de GGD en Icare worden afspraken 
gemaakt over afname van producten die moeten bijdragen aan onze algemene 
doelstellingen 
 
Aangezien preventie erg belangrijk is, willen we door diverse activiteiten jongeren 
“bewust maken” van gezondheidsrisico’s. We willen dat minimaal 2 basisscholen 
het predikaat gezonde school verdienen.   
 

Programma 24 Schoolbestuurlijke taken 

 
 
 
 

 
Het openbaar onderwijs van de gemeente Tynaarlo wil een sterke, efficiënte en 
resultaatgerichte organisatie tot stand brengen. Bestuur , algemene directie,  
directeuren en onderwijspersoneel  werken in goed overleg met de 
medezeggenschapsorganen samen  aan de realisatie van de kenmerken van het 
openbaar onderwijs passend bij de omgeving van de school. Per 1 januari 2009 
zal het openbaar primair onderwijs verzelfstandigen. 
 

Programma 25 Lokaal onderwijsbeleid 
 

 
 
 

 
Uit de evaluatie van de lokale onderwijsvoorzieningen is o.a. gebleken dat er de 
wens is vanuit de schoolbesturen en scholen om alle leerlingen vanaf groep 3 
gymles te laten krijgen van een vakonderwijzer gymnastiek. Ervan uitgaande dat 
de pilot goed bevalt, wordt de samenwerking in 2009 verder voortgezet. Op deze 
manier kan het bewegingsonderwijs en ook bewegen in brede zin, een grote 
impuls krijgen. 
 
In het najaar van 2008 is er in de gemeente Tynaarlo een start gemaakt met de 
De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) In 2009 moet de agenda verder worden 
uitgewerkt en leiden tot heldere afspraken. 
In 2009 gaan we – in samenwerking met het OV-bureau – onderzoeken of we 
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het leerlingenvervoer gezamenlijk aan kunnen besteden (leerlingenvervoer, 
Wmo-vervoer en het kleinschalig openbaar vervoer). We zullen kijken of we 
hierbij afspraken over milieuaspecten kunnen opnemen.  
 
Wij zetten in op uitbreiding van het aanbod cursussen voor sociale redzaamheid 
(met het  Alfacollege) en willen meer cursusdeelnemers. In samenwerking met 
andere beleidsterreinen zullen we een extra inspanning leveren om meer 
deelnemers voor alfabetiseringscursussen te werven. 
 

Programma 26 Sport 
 

 
 

 
Tynaarlo, leeft en beweegt’. Het doel is om iedereen in staat te blijven stellen op 
zijn eigen niveau te gaan sporten / bewegen en daarbij in te spelen op de 
wensen van de inwoners. 
 
In het najaar van 2008 heeft de gemeenteraad aan de hand van een 
discussienota een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden. In 
2009 zal een vervolg worden gegeven aan deze besluitvorming. 
 

Programma 27 Inkomensvoorzieningen 

 
 
 
 

 
In 2007 heeft de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) het projectplan 
Maatschappelijke Participatie opgesteld In 2009 zetten we actief in op dit 
activeringsproject.  
 
Ook in 2009 werkt de ISD volgens het klantmanagementconcept Het doel hiervan 
is een klantgerichte benadering en het zo adequaat en efficiënt mogelijk 
reïntegreren van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt.    
 
In 2009 gaan we het huidige schuldhulpverleningsbeleid evalueren. Daarnaast 
gaan we aan de slag met het maken van kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
in het kader van het huidige minimabeleid. 
 

Programma 28 Maatschappelijke ondersteuning 

 
 
 
 

 
Een verbeterde afstemming van het beleid op het gebied van wonen, welzijn en 
zorg, een herijking van het ouderenbeleid, verslavingsbeleid en de jeugdzorg. 
Hiervoor hebben we in 2008 het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 
(kadernota ‘Kansrijk Leven’) opgesteld dat de lijnen uitzet voor alle prestatievelden 
van de Wmo. In Tynaarlo hebben we het prestatieveld Wonen toegevoegd voor 
een betere afstemming. Het nieuwe beleid wordt geïmplementeerd in 2009 
 
Om het huidige niveau van de voorzieningen te bewaken en behouden zetten we 
in 2009 actief in op de aanbestedingen voor het collectief vervoer, de 
huishoudelijke verzorging, de indicatiestelling en het verder utwerken van de nota 
‘Kansrijk leven’ met betrekking tot maatschappelijke participatie, het 
vrijwilligersvervoer en de algemene voorzieningen. 
 

Programma 29 Minimabeleid 
  

In 2008 hebben we het aanbod van individuele budgetbegeleiding beter 
georganiseerd. In 2009 gaan we het huidige schuldhulpverleningsbeleid 
evalueren.   
 
Met de nota Meedoen Mogelijk Maken is een begin gemaakt met het integrale 
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armoedebeleid. De nadere integrale invulling wordt opgepakt met de 
maatschappelijke organisaties en betrokken bij armoede en moet uiteindelijk 
leiden tot een ‘Meedoenpact’. Hier gaan we in 2009 mee aan de slag. 
 

 

Programma 30 Arbeidsmarktbeleid 

 
 
 
 

 
Eind 2008 is de conceptnotitie arbeidsmarktbeleid gereed, die in 2009 
geïmplementeerd wordt. We doen een beroep op de werkgevers in onze 
gemeente om werkervaringbanen aan te bieden aan bijstandsgerechtigden en 
andere werkzoekenden. Natuurlijk bieden we ook zelf werkervaringbanen aan in 
de ambtelijke organisatie en bij de door ons gefinancierde organisaties.  
 
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is gemoderniseerd. In 2008 hebben we 
verordeningen opgesteld, in 2009 wordt cliëntenparticipatie verder georganiseerd 
en moet het nieuwe financiële beleid zijn vruchten af gaan werpen. Om de 
wachtlijsten voor een baan bij Alescon te verkorten zetten we steeds meer in op 
het begeleid werken bij reguliere werkgevers. 
 

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 
 

 
 

 
Vanaf eind 2008 werken we met de 4  participatiemodellen, die bij 
beleidsontwikkelingen worden toegepast – informeren, meepraten, meedenken, 
meedoen. In 2008 hebben we de eerste ervaringen geëvalueerd. In 2009 zal op 
meerdere terreinen gewerkt worden met deze modellen gewerkt worden 
 
Ook in 2009 zullen we twee keer een groep nieuwe inwoners in het gemeentehuis 
ontvangen.Regelmatig ontvangen we in het gemeentehuis groepen inwoners en 
anderen voor een rondleiding. 
 

 
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.  
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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  

 
 
 
 

 
In 2009 zal het raadsinformatiesysteem verder doorontwikkeld worden. Verder zal 
er gewerkt worden aan nog duidelijker en ook voor de burgers beter begrijpelijke 
raadsvoorstellen.  
 
De regelingenbank Gemeente Tynaarlo is volgens de landelijke richtlijnen 
ingericht en bevat de regels en het beleid van de gemeente. De regelingenbank 
Tynaarlo is gekoppeld aan de landelijke site en wordt voortdurend actueel 
gehouden 
 
In 2009 wil de gemeenteraad experimenteren met het vergaderen op locatie. Dus 
dichter bij de burgers. 
 

Programma 2 Budgetcyclus  

 
 
 
 

 
De verdere ontwikkeling en het opstellen van contracten en 
dienstverleningsovereenkomsten / prestatieafspraken die duidelijk en meetbaar 
zijn 
 
Samenwerking bij procesbeschrijvingen en kwaliteitscontroles tussen juridische en 
financiële control taken. Ook willen we starten met een systematische manier van 
auditen die ingaat op de integrale kwaliteitszorg (bijv INK model). 

Programma 6 Publiekszaken 
 

 
 

 
In 2008 is het al mogelijk om 74% van de diensten via internet aan te bieden. Dit 
is boven de norm van 65%. In 2009 zal de digitale dienstverlening verder worden 
uitgebouwd. 
 
Om aan de wens van bruidsparen te voldoen wordt in 2009 de mogelijkheid 
geboden om zelf een huwelijkslocatie te kiezen en daarbij zelf een buitengewone 
ambtenaar van de burgerlijke stand mee te nemen. 
 

Programma 7 Algemene Middelen 

 
 
 
 

 
Bij de kaderbrief 2009 die begin 2009 wordt behandeld door de gemeenteraad 
wordt ook de jaarlijkse nota reserves en voorzieningen gepresenteerd, waarin 
voorstellen hieromtrent worden gedaan. Daarin wordt ook de verbeterslag 
opgenomen om meer inzicht te geven in doel,  verloop, omvang en afloop van de 
reserves en voorzieningen. 
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2. Nieuw beleid 
 
 
 
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.  
 
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. Van iedere voorgestelde investering heeft u bij de brief van 5 september jl 
een korte omschrijving ontvangen. Deze onderbouwingen leggen wij nu ook ter inzage gereed in de  
leeskamer van de gemeenteraad. 
 

Overzicht van de beschikbare structurele en incidentele middelen 
 
De begroting 2009-2012 geeft inzicht in de te verwachten structurele en incidentele middelen voor 
nieuw beleid. 

Beschikbare structurele middelen 2009-2012  

Uit de meerjarenbegrotingen tot en met 2012 is € 912.632 beschikbaar aan structurele middelen. Bij 
de begroting van 2008 is al voor de jaren 2009-2011 voorgesteld hoe deze middelen worden ingezet , 
voor een totaal van € 400.500  
Wij stellen voor om de bij de begroting 2008 genoemde voorstellen voor structureel nieuw beleid in 
2009 en verder  te handhaven.  
 
Naast de resterende € 512.132 kunnen een aantal structurele middelen worden toegevoegd  
Het totaal aan structureel beschikbare middelen voor de jaren 2009-2012 ziet er als volgt uit: 
 

Beschikbare structurele ruimte, uit primitieve begroting 2009-2012 512.132       
Extra inkomsten uit verhuur gronden en verkoop overhoekjes etc. 25.000         
Beschikbare middelen voor meedoenbeleid vanuit WMO gelden 33.000         

Voordeel uit verzelfstandiging Openbaar Onderwijs 273.020       
Inzet van WMO gelden en herallocatie programmagelden 
ten behoeve van ontwikkeling MFA's 500.000       
Inzet van ondertwijshuisvestingsgelden in relatie met geheel IAB 270.000       
Extra opbrengsten OZB 84.000         

1.697.152    

 
Beschikbare incidentele middelen 
 
Aan incidentele middelen is in de begrotingen 2009-2011 al ruimte gereserveerd voor incidenteel 
nieuw beleid, zoals dat bij de begroting 2008 al is aangegeven. Voor een  totaal van € 3.572.756 
Daarnaast zijn er incidentele gelden beschikbaar omdat in de eerste jaren 2009 en 2010 meer 
middelen beschikbaar zijn uit het begrotingsresultaat dan de structurele middelen van € 512.132 
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Reserves 
De stand van de vrij beschikbare reserves richt zich met name op de Algemene Reserve Grote 
Investeringen (ARGI). Prognoses geven aan dat de stand van de ARGI in 2010 ca €  4.5 mio is. Dat is 
exclusief de geraamde storting van € 2.5 miljoen die uiterlijk 2010 vanuit het OBT in de Argi zal 
plaatsvinden.  
 
De actuele prognoses van de winstnemingen in Ter Borch geven overigens aan dat niet in 2010 maar 
eerst in 2013 de storting vanuit het OBT te verwachten is. In 2010 is wel een storting van € 300.000 te 
verwachten, die daarom ook als incidenteel beschikbare ruimte wordt voorgesteld. 
 
De meerjarenramingen geven aan dat naast de genoemde middelen voor incidenteel nieuw beleid (€ 
3.572.756) er aanvullend nog de volgende middelen zijn: 
 

Saldo van overschotten en tekorten van de geraamde
betgrotingen 2009-2012 963.857       
Beschikbare structurele gelden die niet worden ingezet in
het betreffende jaar, en daardoor incidenteel beschikbaar zijn 811.334       
Af te storten bedrag vanuit OBT ten gunste van de Argi 300.000       

2.075.191    

 
Van deze incidentele middelen in de periode 2009-2012 is in 2009 ca € 1,1 miljoen beschikbaar voor 
investeringen. In totaal is met de huidige inzichten voor de periode 2009-2012 € 5.647.947 
beschikbaar voor incidenteel nieuw beleid. 

Voorstellen Structureel nieuw beleid  

Al genoemde voorstellen uit meerjarenbegroting 2008  
 
Bij het vaststellen van de begroting 2008 is door ons al aangegeven welke investeringen wij in 
meerjarig perspectief voorstellen. Wij stellen daarom bij het vaststellen van de begroting 2009 en 
verder, deze investeringen ook formeel opnieuw aan u voor. Deze voorstellen zijn: 
 

2009 2010 2011 Totaal
Fase 2 en Fase 3 van verkeersplan Zuidlaren. Dit 
betreft de rentederving door inzet van de 
gereserveerde gelden 60.000            60.000            120.000             
Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting 22.500            22.500            45.000               
IAB Yde en Zeyen 50.000            25.000            75.000               
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 56.090            56.090            48.320         160.500             

188.590          163.590          48.320         400.500             

 
Aanvullende voorstellen structureel nieuw beleid 
 
Op basis van een inventarisatie van de gevraagde investeringen stellen wij een aantal aanvullende 
investeringen voor, die wij voor de komende jaren noodzakelijk vinden. Daarbij treffen wij nu ook al 
maatregelen om in gang gezette investeringen ook na 2010 te kunnen dekken. 
 
Wij stellen in totaal voor € 2.001.320  aan investeringen in nieuw beleid voor, waarvan voor de 
zwembaden en het IAB tezamen ca € 1.7 miljoen.Zoals eerder aangegeven zijn de beschikbare 
structurele middelen in de periode 2009-2012 geraamd op € 1.697.152. Derhalve is er in 2012 nog 
een tekort te verwachten van ca € 304.000. Later in deze brief gaan wij in op de onderzoeken, die we 
uitvoeren om structurele middelen te genereren.  Wij stellen de volgende aanvullende investeringen 
voor structureel nieuw beleid voor de periode 2009-2012 voor: 



 19 

 
2009 2010 2011 2012 Totaal

Aanbrengen valbeveliging gemeentelijke 
gebouwen 32.500           48.121           80.621               
Luchtfoto's 25.000           25.000               
Handhaving Ruimtelijke Ordening 45.000           45.000               
Electronisch Kind Dossier (EKD) 56.375         56.375               

Bouw van 19 en 20 e klaslokaal MFA ter Borch 23.000           23.000               
Renovatie 3 gemeentelijke zwembaden 200.000         200.000       400.000             
Meedoenbeleid ISD 33.000           33.000               
Evenementen, bijdrage in kosten afval tbv Corso 10.000           10.000               
Integraal accomodatiebeleid (IAB) tot 2012 60.299         586.652      646.951             
Integraal accomodatiebeleid (IAB) vanaf 2012 681.373      681.373             

145.500         271.121         316.674       1.268.025   2.001.320          

 
Hieronder volgt een korte toelichting op de investeringen. De uitgebreidere toelichting wordt ter inzage 
in de leeskamer gelegd. 
 
In verband met voorschriften vanuit de Arbo-wetgeving moeten wij onze gebouwen voorzien van 
valbeveilingsmaatregelen, zodat er op de daken veilig gewerkt kan worden. Hiervoor willen wij  € 
80.621 uittrekken. 
 
Wij stellen voor om geld structureel in te zetten voor het laten vervaardigen van lucht foto’s en om de 
cyclorama’s te updaten. Door deze jaarlijks update en het maken van luchtfoto’s van onze gemeente, 
zijn wij beter in staat, ook in het kader van bewijsvoering, om handhavend op te kunnen treden. 
Hiervoor willen wij 25.000 euro uittrekken. 
Om de vergunningverlening en handhaving op het terrein van de ruimtelijke ordening op een 
aanvaardbaar peil te kunnen houden stellen wij voor om € 45.000 beschikbaar te stellen.  
 
Tot slot stellen wij voor om €  56.000  beschikbaar te stellen voor het invoeren van het Elektronisch 
Kinddossier. De landelijke invoering van het EKD dient door de gemeente gevolgd te worden om 
zodoende een sluitend volgsysteem te krijgen van kinderen die in de verdrukking (dreigen te) raken. 
 
Gezien de toename van kinderen op de basisschool Paterswolde Noord en de prognoses die gemaakt 
zijn voor de scholen die worden gehuisvest in de MFA Borchkwartier, stellen wij voor om €  23.000  uit 
te trekken voor het realiseren van twee extra lokalen, nu dit nog in het bouwproject kan worden 
meegenomen.  
 
De inhoudelijke discussie over de toekomst van onze drie zwembaden moet nog gevoerd worden. 
Deze discussie heeft echter weinig zin als er totaal geen geld gereserveerd wordt om de eventuele 
uitkomsten hiervan te kunnen dekken. Op grond daarvan stellen wij voor om € 400.000 te reserveren 
voor de zwembaden. 
Ook stellen wij voor om € 33.000  beschikbaar te stellen voor de intensivering van het Meedoenbeleid 
door onze ISD; hier ligt een 1 op 1 relatie met de gevonden dekking binnen de WMO-gelden. 
 
Voor het Corso stellen wij voor bij te dragen in de kosten voor het opruimen van afval tijdens dit 
evenement. 
 
Wij doen nu al voorstellen voor de structurele dekking van het gehele IAB  Wij vinden dat belangrijk in 
het kader van een volledig integraal beeld, maar ook omdat al voor 2012 al wordt gestart met de 
voorbereiding van deze MFA’s . Daarom stellen wij uw raad voor om de middelen die beschikbaar 
komen uit onderzoek naar herallocatie van programmagelden binnen welzijn en lokaal onderwijs en 
de WMO-middelen,  alsmede de middelen vanuit onderwijshuisvesting en het voordeel uit de 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, volledig beschikbaar te stellen voor het integraal 
accommodatiebeleid. Hiermee wordt een structurele dekking gevonden tot een bedrag van € 
1.043.000 . Wel dient hierbij aangetekend te worden dat hiermee de dekking voor aanvragen die 
voortvloeien uit de onderwijshuisvestingsverordening, voortaan gedekt dienen te worden uit de IAB-
gelden. Met deze voorstellen is 75% van de kosten gedekt, en doen we een forse stap in het 
daadwerkelijk gerealiseerd krijgen van onze ambitieuze plannen. Op basis van de door de raad 
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geaccordeerde visievoorstellen is een bedrag benodigd van ca € 1.4 miljoen terwijl er nog 
visievoorstellen in voorbereiding zijn voor Tynaarlo, de Groeve, Zuidlaarderveen en Oudemolen. De 
hieraan verbonden kosten zijn nog niet bekend.  
 
Nadat wij onze voorstellen om structurele middelen in te zetten voor het IAB met uw raad hebben 
besproken zullen wij het totaaloverzicht van de benodigde en de toegezegde gelden opstellen en dat 
aan u presenteren. Wij gaan er van uit dat wij deze informatie in oktober 2008 aan het presidium 
kunnen aanbieden. 

 

Voorstellen Incidenteel nieuw beleid 

Al genoemde voorstellen uit meerjarenbegroting 2008  
 
Bij het vaststellen van de begroting 2008 is door ons al aangegeven welke investeringen wij in 
meerjarig perspectief voorstellen. Wij stellen daarom bij het vaststellen van de begroting 2009 en 
verder deze investeringen ook formeel opnieuw aan u voor. Deze voorstellen zijn: 
 

2009 2010 2011 Totaal

Bijdrage gebiedsgericht beleid 75.000               75.000               75.000            225.000                 

Bijdrage archeologie voortzetten 5.000                 5.000                 5.000              15.000                   

Gedragsbeinvloeding en oplossen lokale 
knelpunten verkeers situaties 140.000             140.000             140.000          420.000                 

In stand houden ANWB bewegwijzering 9.597                 9.597                 9.597              28.791                   

In stand houden onderh niveau wegen op huidig 
niveau (zwerfvuil) 66.018               66.018               66.018            198.054                 

In stand houden onderh niveau wegen op huidig 
niveau (BOR niveau) 39.049               39.049               39.049            117.147                 

Onderhoud bruggen 96.650               96.650                   

Aanleg en verbetering voorzieningen gehandicapten 
in openbare ruimte 50.000               50.000               50.000            150.000                 

Onderhoud beschoeiing vijvers 40.000               40.000               40.000            120.000                 

In stand houden onderh niveau groen op huidig 
niveau 368.226             368.226             368.226          1.104.678              

In stand houden niveau parkmeubilair 77.653               77.653               77.653            232.959                 

Bijdrage VVV voortzetten 34.023               34.023               34.023            102.069                 

Subsidie Trias op huidg niveau handhaven 65.062               65.062               65.062            195.186                 

Subsidie ontw samenwerking op huidig niveau 
handhaven 6.055                 6.055                 6.055              18.165                   

Budget prev activiteiten in inc subs 12+ handhaven 7.087                 7.087                 7.087              21.261                   

Subs muziekverenigingen handhaven op huidig 
niveau 20.532               20.532               20.532            61.596                   

Subs act kunst en cultuur handhaven op huidig 
niveau 3.060                 3.060                 3.060              9.180                     

Subsidie Lokele omroep handhaven 15.360               15.360               15.360            46.080                   

Verkeersmaatregelen corso blijven steunen 22.553               22.553               22.553            67.659                   

Bijdrage aan project de Kiep handhaven op huidig 
niveau 2.907                 2.907                 2.907              8.721                     

Bijdrage aan natuur en milieu educatie handhaven 8.427                 8.427                 8.427              25.281                   

Bijdrage sportstimulering handhaven 52.360               52.360               52.360            157.080                 

Bijdrage breedtesport handhaven 36.233               36.233               36.233            108.699                 

Bedrijfsvoering organisatie 43.500               43.500                   

1.240.852           1.187.702          1.144.202       3.572.756              
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Aanvullende voorstellen incidenteel nieuw beleid 
 
Op basis van een inventarisatie van de gevraagde investeringen stellen wij een aantal aanvullende 
investeringen voor die wij voor de komende jaren noodzakelijk vinden. Gelet op de beperkte 
mogelijkheden om nu extra financiële incidentele middelen te vinden stellen wij voor een aantal grote 
aanvragen naar achteren te schuiven. De investeringen die wij nu naar achteren schuiven betreffen 
investering in Rotonde Meerweg/Groningerweg, herinrichting grote en kleine brink Zuidlaren, 
recreatieve voorzieningen herinrichting Peize, kunstgrasveld Zuid Es in Zuidlaren en investering 
velden VV Actief Eelde. In de bijlagen die ter inzage in de leeskamer hebben wij voor de volledigheid 
de onderbouwing van deze investeringsaanvragen wel opgenomen. 
 
Tegen de achtergrond van mogelijke incidentele overschotten in de jaarrekening en nadere 
resultaatbepalingen van lopende grondexploitaties zou dan bezien kunnen worden welke projecten wij 
dan kunnen honoreren. 
 
Voor 2009 stellen wij de volgende investeringen voor incidenteel nieuw beleid voor: 
 
 

in €
Informatiebeleidsplan 491.088            
Beheersafspraken terreinbeheerders openbaar groen 27.500              
Startersfonds 50.000              
Investeren in een duurzame leefomgeving 60.000              
Milleniumdoelen 50.000              
Electronisch Kind Dossier (EKD) 15.430              
Cultuur in de soos 15.000              
Kunst en cultuur 60.000              
Arbeidsmarkt en uitstroom WSW Alescon 131.000            
Suppletie energiekosten basisonderwijs 137.127            
Bruidschat Openbaar Onderwijs 273.382            

1.310.527          
 
 
Hieronder volgt een korte toelichting op de investeringen. De bijlagen met uitgebreidere informatie 
over de investeringen worden ter inzage in de leeskamer gelegd. 
 
Wij willen voldoen aan de wettelijke verplichtingen t.a.v. de basisvoorzieningen zoals de 
Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA), de Basisadministratie voor 
Adressen en Gebouwen (BAG), de Omgevingsvergunning, DiGiD, e-Formulieren, het 
Burgerservicenummer en andere eisen die door het EGEM I programma van de Andere Overheid 
worden gesteld aan gemeenten.  
Verreweg het grootste deel van de structurele kosten wordt door de beschikbare budgetten binnen de 
staande organisatie opgevangen. Met de aanvullende incidentele investering geven wij de 
mogelijkheid om het vastgestelde  Informatiebeleidsplan uit te voeren.  
Voor de uitvoering is een realisatieplan opgesteld en door uw raad vastgesteld. De projecten van dit 
realisatieplan stellen de gemeente Tynaarlo in staat om langs een geleidelijke en beheersbare weg 
invulling te geven aan de gewenste digitale (publieke) dienstverlening. 
 
Met de investering voor landschappelijk groen willen we komen tot afspraken met (particuliere) 
terreinbeheerders. De investering in 2009 is bedoeld om tot een eerste aanzet om te komen tot 
uitwerking van de plannen in de vorm van een landschapselementen beheerabonnement. Wij zijn 
samen met de gemeente Haren en het Regiopark bezig om in een pilot te kijken hoe landschappelijke 
beplanting versterkt en onderhouden kan worden. 
 
Wij willen inwoners stimuleren om een eigen bedrijf te starten, met als doel een versterking van  de 
lokale economie. In samenwerking met de gemeente Aa en Hunze, de Rabo bank en een aantal 
onderwijsinstellingen willen wij een fonds opzetten voor startende ondernemingen, die niet via de 
reguliere kanalen voor een krediet in aanmerking komen. 
 



 22 

De laatste jaren heeft het accent gelegen op het ontwikkelen van het milieubeleid en het aangaan van 
diverse akkoorden met daarin doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Wij willen met de 
investering een eerste extra impuls geven aan de implementatie van ons milieubeleid en de uitvoering 
van de akkoorden. 
 
Wij willen met de investering in Millennium doelen invulling geven aan de lokale millenniumcampagne. 
Er zijn verschillende concrete activiteiten genoemd die wij met deze middelen willen ondersteunen. 
 
Zoals we ook bij de voorstellen voor structureel beleid aangaven dient de landelijke invoering van het 
EKD door de gemeente gevolgd te worden om zodoende een sluitend volgsysteem te krijgen van 
kinderen die in de verdrukking (dreigen te) raken. 
 
Door de brede welzijnsorganisatie is een nota Cultuur in de soos opgesteld. Wij willen daar graag 
invulling in geven met als doel om bijvoorbeeld jeugd kennis te laten maken met culturele uitingen, de 
jeugd kan participeren en experimenteren met cultuur en er ook mogelijkheden kunnen ontstaan dat 
bredere groepen jongeren de soos bezoeken.Het project heeft nauwe relaties met de beleidsterreinen 
jeugdbeleid en cultuur. 
 
De kunst en cultuurnota van Tynaarlo loopt in 2008 af en wij vinden het belangrijk dat de voortang van 
activiteiten op het gebied  van kunst en cultuur ook in 2009 verder wordt gegarandeerd. Ook willen de 
evaluatie in 2009 uitvoeren en op basis daarvan een nieuwe nota opstellen ondersteunen voor 2009. 
 
De projectgroep modernisering WSW heft haar financieringsmodel gepresenteerd voor het uitvoeren 
van de WSW door de GR Alescon. Wij willen als gemeente bijdragen in die modernisering. 
 
De basisscholen hebben onvoldoende structurele inkomsten om in het bijzonder de steeds hogere 
lasten van energie te kunnen voldoen, deels ook ten gevolge van de te oude gebouwen. De 
verwachting is dat de komende jaren (tot 2016) de ontwikkeling van de MFA’s er toe zal leiden dat 
inkomsten en uitgaven voor de scholen met elkaar in evenwicht raken. Tot die tijd willen wij voor alle 
basisscholen bijdragen in de extra lasten.  
 
De bruidschat aan het Openbaar onderwijs vloeit voort uit de keuze voor verzelfstandiging vn het 
openbaar onderwijs. Voor 2009 is de bijdrage in de bruidschat vanuit de gemeente Tynaarlo 
vastgesteld, zoals die is opgenomen in eerdere raadsbesluiten. Ook voor de jaren 2010, 2011 en 
2012 zal een bijdrage in de bruidschat gevraagd worden. De financiele structurele voordelen van de 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zijn opgenomen als in te zetten structurele middelen 
voor nieuw beleid. 
 

Dekking van de aanvullende voorstellen incidenteel nieuw beleid 
Voor 2009 stellen wij voor de voorgestelde investeringsvoorstellen ad € 1.310.527 te dekken uit de 
beschikbare incidentele middelen die uit de begroting 2009 beschikbaar komen en die in 2009 niet 
worden ingezet voor structureel nieuw beleid. Voor 2009 is dat € 1.109.910. Daarnaast stellen wij voor 
om € 200.617 uit de Algemene Reserve Grote Investeringen te onttrekken. De prognose voor de ARGI 
is dat in 2010 de toegezegde middelen in de reserve aanwezig zijn. 

Oplossen van de tekorten op meerjarig (na 2012) perspectief en verkrijgen extra incidentele middelen 
komende jaren 

 
Wij zijn een aantal onderzoeken opgestart om inzicht te krijgen in mogelijke kostenbesparingen met 
structurele en incidentele effecten. Ook hebben wij op basis van een analyse van de jaarrekeningen 
2005, 2006 en 2007 een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke kostenverminderingen of 
inkomstenverhogingen Wij denken de komende maanden meer inzicht te krijgen en zullen de 
uitkomsten meenemen bij de voorbereidingen van de volgende begroting 2010-2013 in het voorjaar 
van 2009.  
Wij stellen voor om structurele middelen die uit onderzoek en realisatie beschikbaar komen met 
voorrang in te zetten voor  de laatste benodigde structurele middelen voor het IAB. 
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De volgende onderzoeken worden uitgevoerd: 
 

1. Een onderzoek binnen de afdelingen BMO en Publiekszaken naar de uitbesteding of verdere 
samenwerking met Haren rondom de werkzaamheden Belastingen, heffen en innen. Het 
inzicht ontstaat als het onderzoek dat nu gaande is, is afgerond en als een vergelijking 
mogelijk is met het aanbod van Hefpunt. Mogelijke structurele kostenbesparingen zetten wij, 
als daar noodzaak toe is,  in eerste instantie in voor de interne organisatie en bedrijfsvoering 

2. Een onderzoek binnen het team BJC naar de effecten en de inzet van het project verlichting 
administratieve lasten en op basis daarvan een inzicht in welke mate dit project leidt tot 
vermindering van lasten voor de gemeentelijke organisatie. Mogelijke structurele 
kostenbesparingen zetten wij, als daar noodzaak toe is,  in eerste instantie in voor de interne 
organisatie en bedrijfsvoering 

3. Een onderzoek binnen het totale terrein van de welzijn, onderwijs en sport en ruimtelijke 
ontwikkeling, inclusief de wet maatschappelijke ondersteuning en accommodatiebeleid. Ook 
wordt in het onderzoek het “rendement” van de gemeentelijke bijdragen aan beoogde  
maatschappelijke effecten betrokken 
Dit onderzoek moet er toe leiden dat: 
o er een beeld is van “overlapping” in de dienstverlening en dat op basis van dat beeld de 

conclusie kan worden getrokken dat vermindering van financiële inzet zonder 
maatschappelijke consequenties mogelijk is 

o er een overzicht is van onderdelen waar het boogde maatschappelijke effect niet of niet 
voldoende gehaald wordt en waarbij inzet van middelen kan worden heroverwogen  

Wij hebben de ambitie om met dit onderzoek € 500.000 vrij te spelen voor de realisatie van de 
MFA’s.  

4. Een onderzoek binnen de afdeling Gemeentewerken naar de verschillen tussen de jaarlijks 
wel geraamde , maar minder ingezette/ in te zetten capaciteit op wegen, openbaar groen en 
begraafplaatsen. Gevraagd wordt een analyse met een inzicht en voorstellen hoe en op welke 
termijn dit verschil verminderd kan worden. 

5. Een onderzoek wordt uitgevoerd binnen OBT  welke kosten nu met recht en rede kunnen 
worden toegerekend aan de exploitaties, rechtstreeks of via een algemene opslag. Belangrijk 
is om dit niet ad hoc te doen. In het Rijksbesluit Ruimtelijke Ordening worden de toerekenbare 
kosten expliciet genoemd. Dit kan meegenomen worden in het onderzoek. Hierbij moet 
rekening gehouden worden met het feit dat er direct verband bestaat tussen meer kosten 
toerekenen en de resultaten van de exploitaties. 

6. Een onderzoek naar verdere (europese) subsidiemogelijkheden rondom de ontwikkeling van 
Multi Functionele Accommodaties (MFA) en Zwembaden. 

7. Een onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten om zwerfafval onder te brengen in de 
tarieven voor afvalstoffenheffing. Veranderende wetgeving (Wet Milieubeheer) is in 
voorbereiding en leidt tot deze mogelijkheid die naar verwachting door veel gemeenten zal 
worden uitgevoerd. Ook vindt er nog een toetsing plaats bij de commissie BBV. De 
verwachting is dat dit kan leiden tot een voordeel van  € 192.000. Daarnaast hebben 
aanbestedingsvoordelen tot gevolg dat er een daling van de tarieven afvalstoffenheffing kan 
plaatsvinden.   

8. Een onderzoek naar de volledigheid van toegerekende kosten aan de producten en diensten 
waarvoor de gemeente leges en heffingen kent. Een eerste verkenning geeft aan dat de 
gemeente op een 100% kostendekkendheid zit. Het nader onderzoek richt zich zowel op de 
juistheid als de volledigheid van toegerekende kosten. Dat onderzoek wordt vanuit de afdeling 
BMO gecoördineerd. 

9. Een nader onderzoek naar een eventueel noodzakelijke bijstelling van de in de kaderbrief 
gehanteerde indexen 

10. Wij zetten een opdracht uit om naast de ontwikkelingen van integrale handhaving ook te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn rondom Buitengewone Opsporings Ambtenaren 
(BOA’s) en wij zullen voor de Voorjaarsnota 2009 dat onderzoek afgerond hebben. Het 
onderzoek wordt gecoördineerd door de afdelingen BMV en BJC. 
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Ook zullen wij u over voortgang van het onderzoek naar vervreemding van de aandelen Essent en de 
voortgang ter Borch informeren 
 
De onderzoeken die genoemd zijn willen wij voornamelijk zelf uitvoeren. 
 
Wij vinden dat wij met de voorgestelde investeringen, in navolging van eerdere begrotingen aan de 
consistente lijn vasthouden. Daarnaast zijn wij tevreden dat belangrijke investeringen voor de 
voorzieningen in de dorpen op gebieden van sport, onderwijs en welzijn financieel al grotendeels 
gedekt kunnen worden. Met de uitkomsten van de ingezette onderzoeken zullen wij  begin 2009 met 
een verder inzicht komen.   
 

Samenvatting van de voorstellen voor nieuw beleid 
 
In het voorgaande zijn de voorstellen voor nieuw beleid aangegeven en het bijbehorende 
dekkingsplan. Naast de al uit de eerdere meerjarenbegroting komende voorstellen voor nieuw beleid 
worden aanvullend voorstellen gedaan. In het onderstaande geven wij de totaaloverzichten voor 
structureel en incidenteel nieuw beleid nog eens volledig aan. 
 
De voorstellen voor 2009 zijn bedoeld voor besluitvorming. De voorstellen die gedaan worden voor 
voor de jaren 2010 – 2012 zijn niet bedoeld voor besluitvorming. Wel geven wij hiermee een sterke 
indicatie aan voor de voorgenomen ontwikkelingen en investeringen.De investeringen passen binnen 
het collegeprogramma 2006-2010 en de accenten die daarin door ons worden gesteld. 
 

Voorstellen structureel nieuw beleid 
 
 

2009 2010 2011 2012 Totaal
Fase 2 en Fase 3 van verkeersplan Zuidlaren. Dit 
betreft de rentederving door inzet van de 
gereserveerde gelden 60.000         60.000         120.000             
Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting 22.500         22.500         45.000               
IAB Yde en Zeyen 50.000         25.000         75.000               
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 56.090         56.090         48.320         160.500             

Aanbrengen valbeveliging gemeentelijke gebouwen 32.500         48.121         80.621               
Luchtfoto's 25.000         25.000               
Handhaving Ruimtelijke Ordening 45.000         45.000               
Electronisch Kind Dossier (EKD) 56.375         56.375               
Bouw van 19 en 20e klaslokaal MFA ter Borch 23.000         23.000               
Renovatie 3 gemeentelijke zwembaden 200.000       200.000       400.000             
Meedoenbeleid ISD 33.000         33.000               
Evenementen, bijdrage in kosten afval tbv Corso 10.000         10.000               
Integraal accomodatiebeleid (IAB) tot 2012 60.299         586.652        646.951             
Integraal accomodatiebeleid (IAB) vanaf 2012 681.373        681.373             

334.090       434.711       364.994       1.268.025     2.401.820          
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Voorstellen incidenteel nieuw beleid 

2009 2010 2011 2012 Totaal

Bijdrage gebiedsgericht beleid 75.000               75.000               75.000            225.000                 

Bijdrage archeologie voortzetten 5.000                 5.000                 5.000              15.000                   

Gedragsbeinvloeding en oplossen lokale 
knelpunten verkeers situaties 140.000             140.000             140.000          420.000                 

In stand houden ANWB bewegwijzering 9.597                 9.597                 9.597              28.791                   

In stand houden onderh niveau wegen op huidig 
niveau (zwerfafval) 66.018               66.018               66.018            198.054                 

In stand houden onderh niveau wegen op huidig 
niveau (BOR niveau) 39.049               39.049               39.049            117.147                 

Onderhoud bruggen 96.650               96.650                   

Aanleg en verbetering voorzieningen gehandicapten 
in openbare ruimte 50.000               50.000               50.000            150.000                 

Onderhoud beschoeiing vijvers 40.000               40.000               40.000            120.000                 

In stand houden onderh niveau groen op huidig 
niveau 368.226             368.226             368.226          1.104.678              

In stand houden niveau parkmeubilair 77.653               77.653               77.653            232.959                 

Bijdrage VVV voortzetten 34.023               34.023               34.023            102.069                 

Subsidie Trias op huidg niveau handhaven 65.062               65.062               65.062            195.186                 

Subsidie ontw samenwerking op huidig niveau 
handhaven 6.055                 6.055                 6.055              18.165                   

Budget prev activiteiten in inc subs 12+ handhaven 7.087                 7.087                 7.087              21.261                   

Subs muziekverenigingen handhaven op huidig 
niveau 20.532               20.532               20.532            61.596                   

Subs act kunst en cultuur handhaven op huidig 
niveau 3.060                 3.060                 3.060              9.180                     

Subsidie Lokele omroep handhaven 15.360               15.360               15.360            46.080                   

Verkeersmaatregelen corso blijven steunen 22.553               22.553               22.553            67.659                   

Bijdrage aan project de Kiep handhaven op huidig 
niveau 2.907                 2.907                 2.907              8.721                     

Bijdrage aan natuur en milieu educatie handhaven 8.427                 8.427                 8.427              25.281                   

Bijdrage sportstimulering handhaven 52.360               52.360               52.360            157.080                 

Bijdrage breedtesport handhaven 36.233               36.233               36.233            108.699                 

Bedrijfsvoering organisatie 43.500               43.500                   

Informatiebeleidsplan 491.088             34.971               74.000            600.059                 

Beheersafspraken terreinbeheerders openbaar 
groen 27.500               27.500               27.500            82.500                   

Startersfonds 50.000               50.000                   

Investeren in een duurzame leefomgeving 60.000               90.000               90.000            240.000                 

Milleniumdoelen 50.000               50.000               50.000            150.000                 

Electronisch Kind Dossier (EKD) 15.430               130.994             7.924              154.348                 

Cultuur in de soos 15.000               15.000                   

Kunst en cultuur 60.000               60.000                   

IAB (eenmalige kosten) 1.004.714          1.004.714              

Arbeidsmarkt en uitstroom WSW Alescon 131.000             131.000                 

Suppletie energiekosten basisonderwijs 137.127             137.127             137.127          137.127          411.381                 

Bruidschat Openbaar Onderwijs 273.382             170.408             91.181            35.119            534.971                 

2.551.379       2.833.416       1.621.934    172.246       7.006.729          

 

 

 

 
 
 



 26 

 
3. Financiële begroting 2009 
 
 
 
In dit hoofdstuk presenteren wij de financiële begroting 2009 - 2012. In de financiële begroting wordt 
ingegaan op de onderdelen die ook volgens het Besluit Begroting en Verantwoording moeten worden 
opgenomen. Deze onderdelen zijn: 
 
Onderdeel 1: Overzicht van baten en lasten per programma en een toelichting op grote verschillen en 
op incidentele baten en lasten. 
 
Onderdeel 2: Een uiteenzetting van de financiële positie, zodat inzicht ontstaat in elementen als 
investeringen, arbeidskosten, financiering en stand van reserves en het verloop van reserves. 
 
 
Onderdeel 1  
Overzicht van baten en lasten per programma en een toelichting op grote verschillen en op incidentele 
baten en lasten. 
 
Voor het overzicht van lasten en baten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 16 van deze 
begroting. 

Verschillen ten opzichte van 2008 
De begroting 2009 - 2012 is opgesteld op basis van de vastgestelde begroting 2008 inclusief alle 
besluiten die genomen zijn tot 30 juni 2008. Daarnaast is de kaderbrief uitgangspunt voor de primi-
tieve begroting 2009. Ten opzichte van de actuele begroting 2008 zijn er derhalve geen grote ver-
schillen. Het belangrijkste verschil ontstaat door de incidentele begrotingsposten in de begroting 2008 
en de ontwikkeling van de Algemene Uitkering.  
 
Incidentele baten en lasten 
In de begroting zijn naast structurele gelden ook incidentele gelden opgenomen. De incidentele gel-
den zijn met name de investeringen met zogenaamd “maatschappelijk nut” die gedaan worden en die 
uit reserves worden gedekt.  
In hoofdstuk 2 nieuw beleid (incidenteel) is aangegeven welke investeringen voor 2009 worden voor-
gesteld. Ook is een indicatie gegeven voor de investeringen in 2010 - 2012. 
 
De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd 
Algemeen 
De basis voor de begroting is aanvaard beleid. Dit zijn de vastgestelde begroting 2008 en alle 
structurele effecten uit besluitvorming t/m 30 juni 2008.  
De waarderingsgrondslagen voor activa en passiva zijn ongewijzigd en conform de grondslagen zoals 
die in de jaarrekening 2007 zijn gehanteerd. 
 
In de kaderbrief zijn de uitgangspunten en indexeringen benoemd.  
 
De index van de prijsontwikkeling is vastgesteld op 1.57%. De index van de subsidies en bijdragen 
aan derden wordt ook vastgesteld op 1.57%.  De indexen zijn gebaseerd op de gemiddelde indexen 
van de consumenten prijs index (CBS)  van de afgelopen jaren 
 
Personeelslasten 
Voor personeelskosten is uitgegaan van de CAO. De CAO kent een looptijd van 1 juni 2007 tot 1 juni 
2009. Ook is uitgegaan van een afschaffing van de inhouding pseudo WW premies. Vanaf 2009 leidt 
dit tot een nadeel van ca € 200.000.  
In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een loonkostenstijging van 3%. 
De peroneelsformatie is gebaseerd op het functieboek per 1 januari 2008, inclusief alle wijzigingen t/m 
medio 2008. 
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Onderdeel 2  
Een uiteenzetting van de financiële positie, zodat inzicht ontstaat in elementen als investe-
ringen, arbeidskosten en stand van reserves en het verloop van reserves. 
 

Investeringen 
Onder investeringen wordt ingegaan op de inzet van gelden voor nieuw beleid, incidenteel en 
structureel. In hoofdstuk 2 is dat opgenomen. 
Daarnaast zijn er vervangingsinvesteringen waarvan de last onder de kapitaallasten is opgenomen. In 
de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zijn de belangrijkste investeringen in kapitaalgoederen 
genoemd 
 

Arbeidskosten 
De directe personeelskosten voor de hele interne organisatie in de begroting 2009 zijn € 14.933.689. 
Het verloop van deze kosten in een aantal jaren is als volgt: 
 

2010 15.411.681                       103%
2011 15.904.779                       107%
2012 16.388.896                       110%

 
 
 
Verloop van de reserves 
In de paragraaf reserves wordt ingegaan op reserves en voorzieningen. 
 

Algemene Reserve Calamiteiten 
Het saldo is beschikbaar als weerstandscapaciteit voor de opvang van tegenvallers. 
 

Algemene Reserve Grote Investeringen 
Deze reserve is vrij aanwendbaar. Via deze reserves lopen alle mutaties met betrekking tot de 
Investeringsplannen. 
 
De ontwikkeling van deze reserve is als volgt becijferd: 
Stand ultimo 2009                                            4.657.000 
Stand ultimo 2010                                            4.459.000 
Stand ultimo 2011                                            4.700.000 
Stand ultimo 2012                                            4.693.000 

 
Het saldo ultimo 2012 biedt voldoende buffer voor een volgend college om  middelen voorhanden te 
hebben voor nieuwe beleidskeuzes. 
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   2009 2010 2011 2012  

                      

   lasten  baten  verschil  lasten  baten  verschil  lasten  baten  verschil  lasten  baten  verschil   

1 Algemeen bestuur 2.242 9 -2.233 2.300 9 -2.292 2.362 9 -2.353 2.423 9 -2.414  

2 Budgetcyclus 155 0 -155 160 0 -160 164 0 -164 169 0 -169  

3 Brandweer en rampenbestrijding 1.505 8 -1.497 1.531 8 -1.523 1.563 8 -1.555 1.594 8 -1.586  

4 Openbare orde en veiligheid 580 21 -559 235 21 -214 242 22 -220 248 22 -226  

5 Communicatie 425 0 -425 441 0 -441 452 0 -452 463 0 -463  

6 Publiekszaken 1.583 522 -1.061 1.619 530 -1.089 1.660 539 -1.121 1.701 547 -1.154  

7 Algemene middelen 12.778 43.208 30.430 12.526 42.906 30.380 11.886 42.585 30.699 11.398 42.863 31.465  

8 Wegen 2.539 55 -2.484 2.504 56 -2.448 2.538 57 -2.481 2.563 58 -2.505  

9 Riolering en waterhuishouding 2.973 2.973 0 3.001 3.001 0 3.061 3.061 0 3.121 3.121 0  

10 Openbaar groen 2.343 12 -2.332 2.376 12 -2.364 2.983 12 -2.971 3.049 12 -3.036  

11 Begraven 643 241 -401 633 260 -373 643 264 -380 654 267 -387  

12 Reiniging 3.207 3.207 0 3.257 3.257 0 3.308 3.308 0 3.360 3.360 0  

13 Verkeer en vervoer 488 164 -324 357 24 -334 371 24 -347 386 24 -361  

14 Grondbedrijf 936 803 -133 954 810 -144 974 807 -167 994 810 -185  

4. M
eerjarenbegroting 2009-2012 

15 Ruimtelijke ontwikkeling 1.338 250 -1.088 1.361 250 -1.111 1.385 250 -1.135 1.409 250 -1.159  

16 Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 2.721 2.645 -75 2.737 2.647 -90 2.756 2.650 -107 2.774 2.652 -122  

17 Monumentenzorg 97 5 -91 97 6 -92 98 6 -93 99 6 -93  

18 Recreatie en toerisme 234 22 -212 215 0 -215 220 0 -220 224 0 -224  

19 Economische zaken 318 244 -74 321 247 -74 326 250 -76 330 253 -78  

20 Milieu 873 0 -873 896 0 -896 922 0 -922 946 0 -946  

21 Welzijn 2.312 113 -2.199 2.289 115 -2.174 2.334 117 -2.217 2.374 119 -2.255  

22 Kunst en cultuur 1.137 20 -1.117 1.137 1 -1.136 1.156 1 -1.155 1.175 1 -1.175  

23 Maatschappelijke zorg en volksgezondheid 1.342 450 -892 1.357 457 -900 1.373 465 -909 1.389 472 -917  

24 Schoolbestuurlijke taken 9.702 9.381 -322 9.712 9.388 -325 9.723 9.398 -325 9.734 9.408 -325  

25 Lokaal onderwijsbeleid 2.864 660 -2.204 2.629 430 -2.198 2.629 431 -2.198 2.635 432 -2.203  

26 Sport 2.798 567 -2.231 2.813 577 -2.237 2.841 586 -2.255 2.869 596 -2.273  

27 Inkomensvoorzieningen 3.722 2.788 -933 3.776 2.828 -948 3.830 2.867 -963 3.886 2.908 -978  

28 Maatschappelijke ondersteuning 5.062 297 -4.765 5.095 302 -4.793 5.128 306 -4.821 5.161 311 -4.850  

29 Minimabeleid 354 0 -354 359 0 -359 365 0 -365 371 0 -371  

30 Arbeidsmarktbeleid 3.452 3.357 -95 3.452 3.357 -95 3.453 3.357 -96 3.454 3.357 -97  

 saldo  70.721 72.023 1.302 70.143 71.499 1.356 70.748 71.378 631 70.954 71.865 912  
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Toelichting meerjarenraming  
 
Algemeen 
De basis voor de begroting is aanvaard beleid. Dit zijn de vastgestelde begroting 2008 en alle 
structurele effecten uit besluitvorming t/m 1 juni 2008.  
De waarderingsgrondslagen voor activa en passiva zijn ongewijzigd en conform de grondslagen zoals 
die in de jaarrekening 2007 zijn gehanteerd. 
 
Kaderbrief  begroting 2009-2012 
In de kaderbrief zijn de uitgangspunten en indexeringen benoemd. De belangrijkste uitgangspunten 
worden hier benoemd. 
 
Algemene lasten en subsidies aan derden 
De index van de prijsontwikkeling is vastgesteld op 1.57%. De index van de subsidies en bijdragen 
aan derden wordt ook vastgesteld op 1.57%. De indexen zijn gebaseerd op de gemiddelde indexen 
van de consumenten prijs index (CBS)  van de afgelopen jaren. 
 
Kapitaallasten 
Afschrijvingslasten worden, met inachtneming van de afschrijvingstermijnen uit de verordeing 212, 
berekend obv de staat van vaste activa. De boekwaarden per 1-1 vormen de grondslag voor 
berekening. 
 
Personeelslasten 
Voor personeelskosten is uitgegaan van de CAO. De CAO kent een looptijd van 1 juni 2007 tot 1 juni 
2009. Ook is uitgegaan van een afschaffing van de inhouding pseudo WW premies. Vanaf 2009 leidt 
dit tot een nadeel van ca € 200.000.  
In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een loonkostenstijging van 3%. 
De peroneelsformatie is gebaseerd op het functieboek per 1 januari 2008, inclusief alle wijzigingen t/m 
medio 2008. 
 
Algemene uitkering 
De omvang van de algemene uitkering wordt berekend op basis van de meest recente circulaire. Voor 
de begroting 2009 is dit de mei circulaire. Middels de Najaarsnota 2008, zullen de effecten van de 
september circulaire kenbaar worden gemaakt. 
 
Gemeentelijke belastingen 

Woningen 
Wij zullen de belastingopbrengsten ramen met inbegrip van volume mutaties inclusief een trendmatige 
verhoging. Zoals eerder aangegeven houden wij in de begroting 2009  rekening met een trendmatige 
verhoging van 2 % per jaar.  
Voor waardestijgingen door verbouwingen, uitbreidingen (verbouwingen) en meer woningen wordt 
uitgegaan van 2% per jaar, zoals het ook is opgenomen in de begroting.  
Deze uitbreidingen zijn gebaseerd exclusief de uitbreidingen in het plan Ter Borch (zie later bij 
projecten).  
 

Niet woningen 
In 2007 is op basis van de gesprekken met OFGT en LTO over tariefdifferentiatie afgesproken dat  de 
opbrengst van de OZB niet woningen gedurende de jaren 2008- 2011 stijgt met € 37.500 per jaar, in 
totaal € 150.000 extra opbrengst uit OZB in 2011. Daarnaast wordt in de begroting 2009 e.v. net als in 
2008 uitgegaan van een trendmatige verhoging van 2% en een percentage voor waardestijging , 
uitbreidingen (verbouwingen) en meer niet-woningen van 2%. 
 
Gemeentelijke heffingen 
Voor afvalstoffenheffing en rioolrechten geldt een 100% kostendekkendheid, conform de voorgaande 
jaren. 
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5. Onvoorzien  

 
 
In het overzicht van onvoorzien wordt een verantwoording gegeven op het gebruik van het geraamde 
bedrag voor onvoorzien. De post onvoorzien is als een post in de begroting opgenomen en dient als 
dekking voor incidentele lasten en structurele lasten voortvloeiend uit nieuw beleid. Onvoorzien wordt 
verantwoord onder programma 7: Algemene middelen. 
 
Bestaand beleid is, dat standaard een bedrag van € 75.000 voor incidenteel onvoorzien wordt begroot 
en € 12.500 voor structureel algemeen. 
Het begrotingsbedrag voor incidenteel nieuw beleid is de jaarschijf 2009, zoals is vastgesteld in de 
programmabegroting 2008. 
 
In het boekjaar wordt de stand en het verloop van deze onvoorzien posten iedere 2 weken aan de 
gemeenteraad gerapporteerd, als daartoe door begrotingswijzigingen aanleiding toe is. 
 
 
Onvoorzien incidenteel algemeen       €
(kostenplaats 4.07.0610 / 4000.100)
Beschikbaar geraamd 2009 75.000

Onvoorzien incidenteel nieuw beleid 
(kostenplaats 4.07.0612/4000.100)
Beschikbaar geraamd 2009 1.284.352

Onvoorzien structureel algemeen
Beschikbaar geraamd 2009 12.500
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6. Structurele middelen nieuw beleid 

 
 
Dit overzicht geeft inzicht in de samenstelling van de beschikbare structurele middelen, om nieuw 
beleid te kunnen uitvoeren. Na vaststelling van de begroting zullen deze middelen worden toegevoegd 
aan de post onvoorzien structureel onder programma 7. 
 
 
 

€

Begrotingssaldo 2009 1.301.930

Als volgt te specificeren
Niet ingevuld structureel beleid 2008 498.795       
Structureel beleid 2009 209.000       
Restant begrotingssaldo 594.135       

1.301.930    
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7. Algemene dekkingsmiddelen  

 
 
In het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen wordt een verantwoording aangegeven op de 
volgende onderdelen 
 
• Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 
• Algemene uitkeringen 
• Dividend 
• Saldo van de financieringsfunctie 
• Overige Algemene dekkingsmiddelen 
 
In totaliteit zien de financiële uitkomsten er uit als volgt: 
 

Algemene dekkingsmiddelen
Raming 

begrotingsjaar            
( X 1.000)

Lokale heffingen, waarvan de 
besteding niet gebonden is 3.849

Algemene uitkeringen 26.044

Dividend 565

Saldo van de financieringsfunctie 284

Overige algemene dekkingsmiddelen 275

Totaal 31.017
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8. Lokale heffingen 
 

 
 

8.1. Inleiding 
Deze paragraaf heeft betrekking op de algemene belastingen en de heffingen, waarvan de besteding 
gebonden is. 
De informatie is gebaseerd op de primitieve begroting. 
De beleidsvoornemens zijn per heffing opgenomen.  

 
8.2 beleidsuitgangspunten 
De uitgangspunten voor de lokale heffingen waren in de voorgaande collegeperiode als volgt 
opgenomen: 
► zo laag mogelijke financiële lasten voor de burgers 
► heffingen en tarieven op een kostendekkend niveau houden of brengen 
► belastingen worden in beginsel niet verder verhoogd dan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer       
    voor de gezinsconsumptie. 
► extra verhogingen zullen duidelijk gemotiveerd worden naar belastingplichtigen. 

 
Voor de komende periode zal hierin noodzakelijkerwijs enige aanpassing plaats moeten vinden. Wij 
zijn genoodzaakt om naast (interne) bezuinigingen te kijken naar additionele inkomsten. Gegeven het 
beleid om de belastingdruk zo beperkt mogelijk te houden mag er vanuit worden gegaan dat 
eventuele voorstellen voor verhoging en/of het invoeren van belastingen goed zullen worden 
onderbouwd. 
 
8.3 Tariefsaanpassingen. 

 
Heffing 2009 2010 2011 2012 

O.z.b.     4,9 % *) 2 % 2 % 2 %  
O.z.b. niet-won.     7 %  **)     6 %  **)     5 %  **)  2 % 
Afvalstoffenheffing kostendekkend kostendekkend kostendekkend kostendekkend 
Rioolrecht kostendekkend kostendekkend kostendekkend kostendekkend 
Toeristenbelasting 7 % 7 % 7 % 2 % 
Forensenbelasting 2 % 2 %  2 % 2 % 
Begraafrechten     10 % ***)       10 % ***)    2 %   2 % 
Bouwleges 2 % 2 % 2 % 2 % 
Leges en tarieven 2 % 2 % 2 % 2 % 

 
  *) Dit percentage bestaat uit 2%, zoals opgenomen in de kaderbrief begroting 2009 en 2,9%   
     om extra middelen te verkrijgen voor dekking van nieuwe investeringen. De extra verhoging heeft       
     een samenhang met de verlaging van de afvalstoffenheffing 2009 met € 14,-- per huishouding. 
** ) Dit is gebaseerd op een gefaseerde opbrengstverhoging van in totaal € 150.000 extra in 4 jaar  
     (2008-2011), inclusief een trendmatige verhoging van 2%. 
***) Dit is incl. 8% zoals opgenomen in het dekkingsplan begroting  2007-2010.   

 
 

8.4 Tarieven 2009 versus 2008. 
 
 
 

Heffing Grondslag Tarief 2009 Tarief 2008 
Ozb - woningen gebr. Per € 2.500 n.v.t. n.v.t. 
Ozb - woningen eig. Per € 2.500 2,03 1,99  
Ozb. - niet won. gebr. Per € 2.500 1,81 1,73 
Ozb -  niet won. eig. Per € 2.500 2.26 2,16 
Afvalstoffenheffing vast Per huishouding 99,00  113,00  
Afvalstoffenheffing var. Per kg 0,23 0,23 
Rioolrecht M3 afvalwater 198,90  195,00  
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Toeristenbelasting 
 
 

Per overnachting                    0,85 
voor het jaar 

2010  

                  0,80 
voor het jaar 

2009 
  

Forensenbelasting waarde 88,90 < 
€ 56.000  

  

87,20 < 
€ 56.000  

  
Begraafrechten - Grafrecht < 20 jaar 

- begraven > 12 jaar 
906,45 
643,10  

824,05 
584,65  

Bouwleges: 
-lichte bouwvergunning 
 
-reguliere bouwvergunning 
 
 

 
1,3 %  van de vastgestelde 
bouwkosten met een minimum 
1,9 %  van de vastgestelde 
bouwkosten met een minimum 

 
 

Min    105     
 

Min    105 
 

 
 

Min    103     
 

Min     103 
 

Leges -paspoort Nationaal paspoort 49,60  48,40*  
Leges- identiteitskaart Ned. identiteitskaart 41,75  39,05*  
Leges rijbewijs Afgifte rijbewijs 30,70  30,10  
Leges huwelijk 
 

Ma-vr. in Vries 
 

321,70  315,35  

Leges uittreksel 
bevolkingsregister 

Aanvraag verstrekking uit GBA 3,50  3,40  

   Opm. bovenstaande informatie over rechten en leges is beperkt weergegeven 
    * Dit bedrag is een aanname. De werkelijke maximumtarieven worden door het rijk vastgesteld. 

 
   De OZB-tarieven zijn berekend op basis van de gewenste opbrengststijging en de gemiddelde            
   waardestijging van woningen en niet-woningen.  

 
     
8.5 Overzicht belastingen en heffingen. 

 
Omschrijving 2009 2009 2008 2008 
 Totaal 

opbrengst 
Per inwoner Totaal 

opbrengst 
Per inwoner 

o.z.b. gebr. 402.627 12,58 387.963 12,12 
o.z.b. eig. 3.341.900 104,42 3.162.858 98,84 
Afvalst.heffing 3.206.887 100,22 3.157.317 98,67 
Rioolrecht 2.774.522 86,70 2.720.120 85,00 
Toeristenbelasting 137.376 4,29 136.250 4,26 
Forensenbelasting 50.519 1,58 49.528 1,55  
Begraafrechten 240.019 7,50 221.541 6,92 
bouwleges 1.194.712 37,33 1.318.443  41,20 
Leges  * 561.148 17,54 491.153 15,35 

      * exclusief marktgelden  
  
 

8.6 Belastingdruk  diverse groepen 
 

Soort woning WOZ-waarde OZB 
2009 

Afval 
2009 

Riool 
2009 

Totaal 
  2009 

Totaal 
  2008 

Huurwoning *)   50.000 n.v.t. 169,15 198,90 368 378 
Huurwoning **) 100.000 n.v.t. 238,15 198,90 437 447  
Eigen woning **) 150.000 121,80 238,15 198,90 558 566 
Eigen woning **) 300.000 243,60 238,15 198,90 680 685  
Niet-woning (bedrijf) 300.000 488,40  198,90 687 662 
Niet-woning (bedrijf) 450.000 732,60  198,90 932 895 

    *) éénpersoonshuishouden met 305  kg afval 
   **) meerpersoonshuishouden met 605 kg afval 
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8.7 Belastingdruk* in provincie Drenthe in 2008 
 

Gemeente 
 

afval 
 

 riool 
  Ozb       (eig) 

Totaal 
 

Midden-Drenthe € 239,00  € 182,50  € 171,20  € 592,70  
Noordenveld € 245,95  € 197,65  € 157,60  € 601,20  
Tynaarlo € 252,15  € 195,00 € 159,20 € 606,35 
Meppel € 276,00  € 155,00  € 179,20  € 610,20  
De Wolden € 241,80  € 197,16  € 174,40  € 613,36  
Westerveld € 251,35  € 225,50  € 152,80  € 629,65  
Hoogeveen €264,30 € 141,90 € 224,00 € 630,20 
Borger-Odoorn € 229,92  € 118,20  € 282,40  € 630,52  
Aa en Hunze € 284,00  € 185,40  € 163,20  € 632,60  
Assen € 257,79  € 171,24  € 212,80  € 641,83  
Emmen € 274,68  € 70,40  € 304,00  € 649,08  
Coevorden € 266,00  € 178,91  € 233,60  € 678,51  
         
Gemiddeld € 256,91  € 168,24  € 201,20  € 626,35  

   *) Vergelijking op basis van een meerpersoonshuishouden in een eigen woning van € 200.000,   605 
kg afval en        
       minder dan 350M3 water verbruik. 

 
8.8 Kwijtschelding 
Wanneer iemand een laag inkomen heeft kan soms kwijtschelding worden verkregen van 
gemeentelijke belastingen. Dit kan het geval zijn indien niet aan de betalingsverplichting kan worden 
voldaan, ook niet door middel van een betalingsregeling. 
Of iemand in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van de persoonlijke 
financiële situatie. 
Voor het verlenen van kwijtschelding is in de begroting 2009 een bedrag geraamd van € 84.182 . 
(2008 € 82.881) 
   
8.9 Ontwikkelingen  
Ingaande 2009 wordt de OZB berekend als een percentage van de WOZ-waarde. Daarmee vervallen 
de tarieven in euro’s per € 2.500 waarde-eenheid. 
Op basis van de in paragraaf 6.4 vermelde bedragen per € 2.500 waarde-eenheid zien deze 
percentages er als volgt uit. 

Heffing Grondslag Tarief 2009  Grondslag  Tarief 2009 
Ozb - woningen gebr. Per € 2.500 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Ozb - woningen eig. Per € 2.500 2,03 Percentage WOZ  0,0808% 
Ozb. - niet won. gebr. Per € 2.500 1,81 Percentage WOZ  0,0723% 
Ozb -  niet won. eig. Per € 2.500 2.26 Percentage WOZ  0,0904% 

  
 
 
In het bestuursakkoord van Rijk en VNG zijn afspraken gemaakt over het lokaal belastinggebied van 
gemeenten. Er is overeengekomen om de samenstelling van het gemeentelijk belastinggebied te 
bespreken aan de hand van de resultaten van de commissie Van Aartsen. Ook zijn in het akkoord 
afspraken gemaakt over de limitering van de OZB-grondslagen. Ingaande het begrotingsjaar 2008 zijn 
de bepalingen in de Gemeentewet  over maximumtarieven, het stijgingspercentage en het 
ontheffingsbeleid  van de provincies komen te vervallen. Om te voorkomen dat er een onevenredige 
stijging van de lastendruk ontstond is er een macronorm  ingesteld. De ontwikkelingen van de lokale 
lasten zal worden gevolgd en zo nodig onderwerp van gesprek vormen van bestuurlijk overleg, 
waarna het rijk in geval van overschrijding van de macronorm kan ingrijpen via correctie van het 
volume van het gemeentefonds.  De macronorm voor het begrotingsjaar 2009 is voorlopig vastgesteld 
op 4,99 %. Deze norm kan in de komende september-circulaire nog nader worden bijgesteld als 
gevolg van de wetswijziging precario. Het voornemen bestaat om te komen tot vrijstelling voor onder- 
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en bovengrondse infrastructuur van nutsbedrijven en netbeheerders. Daar de compensatie van 
gederfde inkomsten ligt in de OZB-grondslag wordt de macronorm nog nader bepaald. 
 
8.10 Conclusie   
In 2009 wordt de belastingsdruk (bruto woonlasten) voor gebruikers en eigenaren van woningen 
voordeliger. Dit voordeel loopt op tot zelfs  € 10,-- voor een bewoner van een huurwoning. 
Voor de niet-woningen wordt de belastingdruk wel hoger. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
invoering van de tariefsdifferentiatie binnen de o.z.b.. De belastingdruk (bruto woonlasten) voor de 
inwoners van Tynaarlo ligt onder  het gemiddelde van de drentse gemeenten. Daarbij zijn de tarieven 
voor afvalstoffenheffing en rioolrechten 100% kostendekkend. De ozb – lasten behoren tot de laagste 
in Drenthe.  
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9. Weerstandsvermogen 
 
 
 
9.1 Inleiding 
Op grond van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV 2004) is de gemeente 
verplicht een paragraaf weerstandsvermogen op te stellen.   
In genoemd Besluit staat in artikel 11 staat vermeld dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie 
tussen : 

a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente 
beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 

b. de risico’s; zijnde alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of die niet tot 
afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot 
de financiële positie. 

 
Bij de opstelling van de begroting dient zo goed als mogelijk met de voorzienbare en kwantificeerbare 
risico’s rekening te worden gehouden. 
Dit betekent evenwel niet dat in de gemeentelijke huishouding geen financiële risico’s meer aanwezig 
zijn. 
Evenals iedere andere organisatie heeft ook de gemeente bij de uitvoering van haar taken te maken 
met onzekerheden die het risico van financiële nadelen met zich meebrengen. 
  
In de weerstandsvermogenparagraaf dient ten minste te worden opgenomen: 
♦ het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s 
♦ een inventarisatie van de weerstandscapaciteit 
♦een inventarisatie van de risico’s 
 
De algemene lijn is dat structurele tegenvallers moeten worden gedekt uit structurele 
dekkingsmiddelen.  
 
De weerstandscapaciteit bestaat uit een tweetal elementen : 
- weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer 

• onvoorzien incidenteel 
• onvoorzien structureel 
• onbenutte belastingcapaciteit 

- weerstandscapaciteit in de vermogensfeer 
• algemene reserve calamiteiten 
• stille reserves 

 
 

9.2 Beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risic o’s   
Om de risico’s te kunnen opvangen is het van belang om hiervoor een buffer beschikbaar te hebben. 
De raad heeft op 7 februari 2006 de nota weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld. In 
deze nota is een aantal heldere beleidskaders neergelegd. 
 
exploitatiesfeer 
 
Het beleid is gericht op het voldoen aan de wettelijke voorschriften van het opstellen van reëel 
sluitende begrotingen. Daarbij is het uitgangspunt dat structurele lasten met structurele baten worden 
gedekt. 
 
Daarnaast zijn er posten voor structurele en incidentele onvoorziene lasten, waarvan twee wekelijks 
een rapportage aan de gemeenteraad wordt gestuurd 
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vermogenssfeer 
 
Eén van die kaders is de aanwezigheid van een Algemene Calamiteiten Reserve, die als buffer moet 
dienen voor de opvang van niet te voorziene risico’s.   
Ook stille reserves kunnen in dit kader als buffer worden gezien.  
Voor risico’s binnen het ontwikkelbedrijf Tynaarlo (OBT) is een specifieke algemene reserve OBT 
beschikbaar. 
 
9.3 Tabel Weerstandscapaciteit Tynaarlo (bedragen in duizenden euro’s) 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt 
om niet begrote kosten te dekken. 
 
Weerstandscapaciteit exploitatie  

Onvoorzien 

- onvoorzien incidenteel  €         75 
- onvoorzien structureel                                               €           0 
Totaal onvoorzien                       €         75 

Onbenutte belastingcapaciteit  

- OZB tot normtarief (artikel 12) van €  0,1138                    €    1.384 
- Rioolrechten kostendekkend tarief €           0 
- Afvalstoffenheffing kostendekkend tarief €           0 
- Leges en andere heffingen                                                €           0 
Totaal onbenutte belastingcapaciteit                      €    1.384 
Weerstandscapaciteit exploitatie  €   1.459 
 
Weerstandscapaciteit vermogen  
- Algemene Reserve Calamiteiten                                                             €   5.500  
- Algemene Reserve OBT                                                                             €   2.946 
Weerstandscapaciteit vermogen   €   8.446 
 
Totale weerstandscapaciteit  €   9.905 
 
In de nota weerstandsvermogen en risicomanagement heeft u besloten om de weerstandscapaciteit te 
handhaven op 13% van de omzet. 
Voor 2009 betekent dit 13% van € 72.000.000 is € 9. 360.000.   
 
 
9.4. Risico’s behorende bij de begroting 2009-2012.  
Per programma worden de belangrijkste risico’s aangegeven. 
 
9.4.1  Programma 1   Algemeen bestuur 
Geen. 
 
9.4.2  Programma 2   Budgetcyclus 
Geen. 
 
9.4.3  Programma 3    Brandweer 
Geen. 
 
9.4.4  Programma 4    Openbare orde en veiligheid 
Geen. 
 
9.4.5  Programma 5    Communicatie 
Geen. 
 
9.4.6  Programma 6    Burgerzaken 
Geen. 
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9.4.7  Programma 7    Algemene middelen 
 1. Algemene uitkering (onderdeel behoedzaamheidsreserve) 

Van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt een deel, zijnde de 
behoedzaamheidsreserve  voorshands niet uitgekeerd maar geparkeerd voor de opvang van 
tegenvallers gedurende het uitkeringsjaar. Na afloop van het jaar wordt bepaald of deze 
reserve wordt uitgekeerd. In de begroting wordt deze geraamd voor 50 %. 
Het risico blijft bestaan dat er niet wordt uitgekeerd.  

              
            De financiële omvang van het risico is ingeschat op max. € 160.000. 
  
 2. Decentralisatie van rijkstaken 

De rijksoverheid decentraliseert taken naar de gemeenten. Niet altijd worden daarbij ook de 
financiële middelen (volledig) gedecentraliseerd.  
 
De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 

  
    
9.4.8   Programma 8      Wegen 
Geen. 
 
9.4.9   Programma 9      Riolering en waterhuishouding 
Geen. 
 
9.4.10 Programma 10    Openbaar groen 
Geen. 
 
9.4.11 Programma 11    Begraven 
Geen. 
 
9.4.12 Programma 12    Reiniging 
Geen. 
 
9.4.13 Programma 13    Verkeer en vervoer 
Geen. 
 
9.4.14 Programma 14    Grondbedrijf 
 
1. Grondexploitatie 
 

De laatste jaren heeft de gemeente Tynaarlo fors geprofiteerd van de snelle verkopen bij  

 de grondexploitatie. Beleid hierbij is dat winstnemingen worden toegevoegd aan de  

Algemene Reserve OBT. 

Ten aanzien van het Plan Ter Borch in Eelderwolde kan worden opgemerkt dat het 
bestemmingsplan inmiddels is vastgesteld, dat de exploitatieberekening sluitend is. Inmiddels 
is met de uitgifte van kavels in de Waterijk begonnen, waarbij mag worden opgemerkt dat de 
belangstelling goed is te noemen.  

            
De (wereld)economie en met name de renteontwikkelingen  bepalen  in sterke mate de 
exploitatiegevolgen voor de toekomst van dit beleidsproduct. 

        
De financiële omvang van het risico is neergelegd in de Algemene Reserve OBT. 
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9.4.15  Programma 15   Ruimtelijke ontwikkeling 
 
1. Planschades 

Landelijk, ook in Tynaarlo, is het claimen van planschade een steeds vaker voorkomend 
verschijnsel. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat de wetgeving op dit punt is aangepast. 
Hierdoor zijn de wettelijke mogelijkheden verruimd en is het gemakkelijker geworden om het 
planschaderisico bij de initiatiefnemer neer te leggen. De advieskosten vanwege de 
onafhankelijke schadebeoordeling blijven echter voor rekening van de gemeente. Naar 
verwachting is het bestaande budget hiervoor toereikend. 

       
9.4.16 Programma 16   Volkshuisvesting/ sted. vernieuwing 
Geen. 
 
9.4.17 Programma 17   Monumentenzorg 
Geen. 
 
9.4.18 Programma 18   Recreatie en toerisme 
Geen. 
 
9.4.19 Programma 19   Economische zaken 
Geen. 
 
9.4.20 Programma 20   Milieu 
   
1. Bodemsanering 

Dit kan een element zijn waaraan grote risico’s zijn verbonden. Naast vervuilingen als gevolg 
van lekkage van tanks, chemische industrieën, stortplaatsen en dergelijke kan de bodem 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bevatten. 
Voor een tweetal projecten in de voormalige gemeente Vries zijn bestemmingsreserves 
gevormd, die voldoende van omvang worden geacht. 

 
De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 

  
9.4.21 Programma 21  Welzijn  
Geen. 
   
9.4.22 Programma 22   Kunst en cultuur 
Geen. 
 
9.4.23 Programma 23   Volksgezondheid 
Geen. 
 
9.4.24 Programma 24  Schoolbestuurlijke taken 
Geen. 
 
9.4.25 Programma 25   Lokaal onderwijsbeleid 
Geen. 
 
9.4.26 Programma 26   Sport 
Geen. 
 
9.4.27 Programma 27   Inkomensvoorziening 
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1.Open-eind-regeling (WWB) 
De Wet Werk en Bijstand (WWB)  is een regeling met een sterk open einde karakter, 
waardoor het budgettaire beslag moeilijk te voorspellen is. 
  
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat het verdeelmodel van deze regeling wordt 
aangepast. 
 
De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 

9.4.28 Programma 28   Voorzieningen gehandicapten/ WMO 
 
1. Open-eind-regeling(WVG)  

De Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) als onderdeel van de Wet Maatschappelijke       
Ondersteuning (WMO) is een regeling met een sterk open einde karakter, waardoor het      
budgettaire beslag moeilijk te voorspellen is. 
 
De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 

 
2. Taken op het gebied van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). 

Het uitvoeren van taken op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning is in       
2007 neergelegd bij de gemeenten. De middelen die hiermee gemoeid gaan zijn              
substantieel.  
Het budgettaire beslag van met name de onderdelen huishoudelijke verzorging en de    
grote woningaanpassingen kan aanzienlijk zijn, heeft een open einde en kan fluctueren. 
 
De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 

 
9.4.29 Programma 29   Minimabeleid 
Geen. 
 
9.4.30 Programma 30   Uitstroom 
Geen. 
 
9.5  Risico’s Algemeen. 
De hieronder vermelde risico’s zijn algemeen van aard en zijn concernbreed van toepassing. 
 
1. Garanties en leningen aan derden 

De gemeente heeft een aantal geldleningen gegarandeerd voor instellingen met een  
algemeen belang, zoals sportverenigingen, openbare bibliotheken, Stichting Nationaal  
Restauratiefonds, GAVI, dorpshuizen, kampeerverenigingen, woningbouwverenigingen en 
instellingen op gebied van de bejaardenzorg.    
De risico’s zijn over het algemeen beperkt.   
Met het afgeven van nieuwe garanties voor leningen wordt een terughoudend beleid  
gevoerd. In april 2002 hebben wij beleidsregels met betrekking tot het verstrekken van  
een lening door de gemeente op gunstige voorwaarden, dan wel het verstrekken van  
gemeentegarantie aan verenigingen en instellingen. Daarnaast is bij raadsbesluit van 25  
februari 2003 ingestemd met een regeling inzake financiering Stichting Eelder  
Woningbouw op basis van gemeentelijke kapitaalverstrekking. 
 
De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 

  

2. Verzekeringen 
Burgers kunnen onze gemeente aansprakelijk stellen voor door hen geleden schade.  

Hoewel de eerste gedachte bij verzekeringen is om risico’s uit te sluiten moet worden  

geconstateerd, dat dit niet altijd het geval is. Er is momenteel een tendens gaande  

waarbij verzekeraars overgaan tot steeds verdergaande premieverhogingen, hogere  
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eigen risico’s alsmede plafonds ten aanzien van uit te keren vergoedingen. Dit laatste 
geldt onder meer ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid. De idee dat de 

gemeente is verzekerd en daarmede de schade gedekt is al lang geen  

vanzelfsprekendheid meer. Na de desastreuze gebeurtenissen van 11 september 2001  

trekt de ene gerenommeerde verzekeraar na de andere zich terug uit de  

verzekeringsmarkt van de grote schaderisico’s. Dit betekent dat voor de gemeenten dat  

een tot nu toe onbekend fenomeen dreigt, namelijk gehele of gedeeltelijke  

onverzekerbaarheid door het gebrek aan verzekeringscapaciteit. 

In het verlengde van het verzekeringspakket zal aan het risico-management nader  
inhoud worden gegeven. 
Om schade claims te voorkomen is een goed planmatig onderhoud van bijvoorbeeld  
wegen en speelvoorzieningen noodzakelijk. Ook dient het onderhoud goed te worden  
gedocumenteerd. 
 
De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 

  
3. Financiering 

       Bij dit onderdeel kan worden gedacht aan: 

a. de verhouding tussen afschrijving en aflossing 
b. de rentepercentages 
c. de boekwaarde van de activa 

         Op het terrein van de rente is nog steeds sprake van een gunstige situatie. Het verleden  
         heeft uitgewezen, dat het ook anders kan zijn. Bij het aantrekken van vaste financiering  
         is vaak de clausule ingebouwd “met wederzijdse rente-aanpassing om de 10 jaar”.  
             Dit kan op de herzieningsdatum een groot rente-risico bevatten. Een stijging van de  
         marktrente heeft direct gevolgen voor de budgetruimte in de exploitatie. 
         Ten aanzien van de bouw van het nieuwe gemeentehuis te Vries is dit risico nagenoeg  
         uitgesloten. Voor dit doel is een geldlening gesloten met een looptijd van 50 jaar, waarbij  
         de 1e rentevastperiode is gesteld op 30 jaar met een rente van 4.86 % per jaar.  
         Voorts verwijzen wij u naar de financieringsparagraaf. 
 
                    De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 
  
4. Gemeenschappelijke regelingen 

        De gemeente neemt deel in aantal gemeenschappelijke regelingen. Bij een aantal van  

        deze regelingen is sprake van een rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam. Samen met  

        de andere deelnemende gemeenten dragen wij risico in de exploitatie van deze  

        instellingen. 

                    De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 
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5. Interne aangelegenheden 
        Bij deze categorie kan onder meer worden gedacht aan de omvang van het  

             personeelsbestand en aan de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne  

                    controle. De beschrijving van de werkprocessen is inmiddels in volle gang. 

         Daarnaast kunnen ook storingen in de automatisering grote gevolgen hebben. 
 
                    De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 
  
6. Juridische control 
                     Juridische aspecten voor zaken waar de gemeente zich mee bezig houdt zijn van  
                     essentieel belang en houden verband met claims en risico’s. De juridische control krijgt      
                     in dit verband steeds meer aandacht. Risico P.M. 
                     De financiële omvang van het risico is ingeschat op PM 
 
 
  
9.6 Risicorelevantie en risicokansen 
In de nota weerstandvermogen en risicomanagement zijn voor het verkrijgen van inzicht in risico’s 
criteria opgesteld inzake de risicorelevantie en de risicokansen. 
  
Risicorelevantie 

Cijfer Omvang en relevantie van het risico 
1 te verwaarlozen gevolgen 
2 weinig gevolgen, die eenvoudig kunnen worden opgevangen 
3 middelgrote gevolgen maar kunnen redelijkerwijs  worden opgevangen 
4 grote gevolgen, die een substantieel beslag leggen op de weerstandscapaciteit 
5 zware gevolgen, die de continuïteit van de gemeente in gevaar kunnen brengen 

 
Risicokansen 

Cijfer Kans 
1 Komt zelden voor 
2 Denkbaar maar is onwaarschijnlijk 
3 Ongewoon maar mogelijk 
4 Voorstelbaar 
5 waarschijnlijk 

 
 
9.7  Beoordeling van de  benoemde risico’s. 

Onderstaand zijn de in onderdeel 12.4 benoemde risico’s gekwantificeerd 
 
Nr Progr. Benoemd risico Risicorelevantie Risicokan s 
   Cijfer 1-5 Cijfer 1-5 
1 1 Algemeen Bestuur                                (geen)   
2 2 Budgetcyclus                                        (geen)   
3 3 Brandweer                                            (geen)   
4 4 Openbare orde en veiligheid                (geen)   
5 5 Communicatie                                      (geen)   
6 6 Burgerzaken                                         (geen)   
7 7 Algemene middelen   
8 7.1 Algemene uitkering (accres)               3            3 
9 7.2 Decentralisatie van rijkstaken               3            4 
10 7.3 Afschaffing o.z.b. woningen               geen  geen 
11 8 Wegen                                                   (geen)   
12 9 Rioleringen en waterhuishouding          (geen)   
13 10 Openbaar groen                                    (geen)   
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14 11 Begraven                                               (geen)   
15 12 Reiniging                                               (geen)   
16 13 Verkeer en vervoer                                (geen)   
17 14 Grondbedrijf   
18 14.1 

Grondexploitatie 
             4            3 

19 15 Ruimtelijke ontwikkeling                          
20 15.1 

Planschades 
             2            4 

21 16 Volkshuisvesting/sted. Vernieuwing  
(geen) 

             

22 17 Monumentenzorg                                  (geen)   
23 18 Recreatie en toerisme                           (geen)   
24 19 Economische zaken                              (geen)   
25 20 Milieu            
26 20.1 

Bodemsanering 
            3            4 

27 21 Welzijn                                                   (geen)    
28 22 Kunst en cultuur                                    (geen)   
29 23 Volksgezondheid                                   (geen)   
30 24 Schoolbestuurlijke taken                       (geen)   
31 25 Lokaal onderwijsbeleid                          (geen)   
32 26 Sport                                                      (geen)   
33 27 Inkomensvoorziening   
34 27.1 WWB             3            3 
35 28 Voorzieningen gehandicapten   
36 28.1                                                                                      WVG             3            3 
37 28.2 Taken op het gebied van de WMO              3            4 
38 29  Minimabeleid                                        (geen)   
39 30 Uitstroom                                              (geen)   
40 Alg.1 Garanties en leningen aan derden             2            2 
41 Alg.2 Verzekeringen             2            3 
42 Alg.3 Financiering             2            2 
43 Alg.4 Gemeenschappelijke Regelingen             3            4 
44 Alg.5 Interne aangelegenheden             3              3 
45 Alg.6 Juridische control             3            4 
     
 

UITKOMSTENMATRIX 
 

Relevantie 
      

      5       
      4           1    
      3           5         5   
      2          2         1         1   
      1       
         1        2         3         4         5 Kansen 
 
  
9.8. Benodigd weerstandsvermogen. 
Uit de kwalificering  blijkt dat van de 15 benoemde risico’s de meeste risico’s een relevantie hebben 
van 3 en een kansfactor van 3 dan wel 4.  Een kwantificering in geld blijft moeilijk. 
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9.8.1 Structurele risico’s. 
Alhoewel de structurele risico’s niet exact zijn te kwantificeren kunnen deze worden opgevangen door: 

→ post onvoorzien structureel      €                          0 
→ onbenutte belastingcapaciteit   €            1.384.000 

 
9.8.2 Incidentele risico’s.  
Ook de incidentele risico’s zijn niet exact te kwantificeren. 
Voor de opvang van deze risico’s is de volgende buffer beschikbaar: 

→ post onvoorzien incidenteel                                                               €             75.000 
→ vrij aanwendbare deel van de Algemene Reserve Calamiteiten       €        5.500.000 
→ Algemene reserve OBT                                                                     €        2.946.000 

  
 Hierbij wordt aangetekend dat de aanwending van de Algemene Reserve Calamiteiten gevolgen met 
zich meebrengt voor de in de exploitatie verantwoorde renteopbrengsten. 
 
9.9 Conclusie.   
Niet alle risico’s zullen zich gelijktijdig zullen voordoen. 
De weerstandscapaciteit komt in 2009 uit boven de gewenste omvang van 13% van de 
begrotingsomzet Dit verheugt ons. 
Ten aanzien van de weerstandscapaciteit en de huidige positie van de reserves is ons oordeel dat 
deze dus voldoende zijn, maar gelet op risico’s in de toekomst en komende ontwikkelingen (zie 
meerjarenbegroting) achten wij een permanente control in dezen van groot belang. 
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10.  Onderhoud kapitaalgoederen 

  
10.1 Inleiding 
In deze voorgeschreven paragraaf kan inzicht worden verkregen in de situatie met betrekking tot het 
beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. 
Tynaarlo is een gemeente met een beperkt grondoppervlak. Toch is er  relatief veel openbare ruimte 
in beheer.   
De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is medebepalend voor het voor-
zieningenniveau .  
Het totale grondoppervlak is 14.373 ha, waarvan 393 ha binnenwater, 626 km weglengte en 575 ha te 
onderhouden groen. 
 
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: 
• Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte (BOR) 
• Rioolbeheer 
• Wegbeheer 
• Groenbeheer 
• Gebouwenbeheer 
• Duurzaam veilig. 
Voor de meeste onderdelen zijn beleidsnota’s vastgesteld. 
 

10.2 Beheer openbare ruimte 
Bij raadsbesluit van 14 december 1999 is een impuls gegeven aan de inventarisatie van het beheer 
van de openbare ruimte. Op basis hiervan worden de databanken gevuld met de nog ontbrekende 
vastgoedgegevens met betrekking tot rioolbeheer, wegbeheer en groenareaal. 
Doel is het beheer van de openbare ruimte kwaliteits- en resultaatgericht op te zetten.  
De verankering van de kwaliteit vindt plaats in het zogenaamde BOR. Met de keuze van de raad voor 
het scenario “Sober en degelijk “ zijn toen voor de verscheidene terreintypes kwaliteitsniveaus vast-
gelegd. Het was de bedoeling deze niveaus in een periode van 4 jaar te bereiken. Daartoe zou er jaar-
lijks een structurele verhoging van het budget plaats moeten vinden. 
Vanwege de beperkt beschikbare middelen is dit in de afgelopen jaren echter getemporiseerd.  
Door een voortduring van aanbestedingsvoordelen is het tot nu toe echter gelukt om het niveau “sober 
en degelijk” te handhaven. 
In de begroting 2008 is bij de invulling van het nieuw beleid het budget voor wegenbeheer structureel 
opgehoogd met € 330.000.Het budget voor groen is gedurende de jaren 2008 - 2011 incidenteel met 
een bedrag van € 368.000 opgehoogd 
  

10.3 Rioolbeheer 
 
10.3.1 Basisgegevens/uitgangspunten 
In de gemeente ligt (liggen) 277 km vrijverval riolering, 127 km persleiding, 379 drukunits, 59 
rioolgemalen, 6 randvoorzieningen en 7 IBA’s. 
In totaal zijn ca 14.000 percelen aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. 
In het buitengebied wordt per 1 juli 2005 nergens meer ongezuiverd geloosd. 
De vervangingswaarde bedraagt € 100.600.000,00. 
 
 
 
10.3.2 Beleidskader 
Het Gemeentelijk Riolerings Plan is de weerslag van de wettelijke verplichting, dat de gemeenten een 
rioleringsnota moeten hebben. Deze nota bepaalt de normen voor de kwaliteit van het milieu en het 
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onderhoud van het rioolstelsel. Het 1e GRP voor Tynaarlo is vastgesteld op 20 juli 1999. In dit GRP is 
het beleid omschreven dat in de periode 1999 - 2003 is uitgevoerd.  
 
In januari 2004 is het 2e GRP, geldend voor de periode 2004 - 2007 vastgesteld. 
Ultimo 2008 zal het GRP voor de periode 2008 - 2011 worden aangeboden ter vaststelling. 
  
10.3.3 Consequenties voortvloeiende uit het beleids kader 
De aanleg van riolering in het buitengebied is inmiddels afgerond. We voldoen in 2008 aan de 
basisinspanning. Eelde-Paterswolde wordt in de komende jaren voorzien van een rioleringssysteem 
dat voldoet aan het waterkwaliteitsspoor. 
In het kader van de Kader Richtlijn Water moet voor 2015 minimaal 20% van het stedelijk water zijn 
afgekoppeld. 
. 
 
Jaar Investeringsplan Krediet Bijdragen Saldo Geïnv esteerd Restant 
2003   2.157.644   2.111.432 476.802   2.588.234 2.250.462    337.772 
2004   2.690.083   1.775.406   94.195   1.869.601 1.430.031    439.570 
2005   2.538.755   1.633.130           0   1.633.130    535.898 1.097.232 
2006   1.622.078      160.000           0      160.000    160.000               0 
2007   5.101.431   1.529.965           0   1.529.965      97.615 1.432.350 
2008   5.967.000   2.833.000           0   2.833.000               0 2.833.000 
Totaal 20.076.991 10.042.933 570.997 10.613.930  4.474.006 6.139.924 
 
10.4 Wegbeheer 
 
10.4.1 Basisgegevens/uitgangspunten  
De lengte van het gemeentelijk wegennet bedraagt ca 475 km. 
Het aantal km fietspad bedraagt 130 km. 
Aan zandwegen is 23 km in onderhoud. 
De lengte van de te onderhouden voetpaden bedraagt 187 km. 
Daarnaast zijn er nog 29 bruggen en 1 tunnel.  
 
10.4.2 Beleidskader  
Voor het onderhoud wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld. Door de raad is in februari 
2002 besloten om voor het wegenbestand uit te gaan van een basis kwaliteitsniveau, inhoudende 
sober en doelmatig onderhoud.  
 
  
10.4.3 Consequenties voortvloeiende uit het beleids kader  
Investeringsplan  Investering 
2004   2.632.892 
2005   2.977.739 
2006   3.191.903 
2007   2.850.944 
2008   2.092.436 

Totaal 
13.745.914 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4.4.wijziging op beleidskader 



 48 

Bij de voorjaarsnota 2004 is in verband met de verslechterende begrotingspositie een omvangrijke 
bezuinigingsoperatie in gang gezet waarbij besloten is om het kwaliteitsniveau van wegen naar een 
lager niveau te brengen en de betreffende budgetten structureel  naar beneden toe bij te stellen. 
Gelijktijdig is besloten om voorlopig voor een periode van 3 jaar incidentele middelen aan de 
budgetten toe te voegen ter grootte van 3 keer de jaarlijkse ombuiging. 
In het dekkingsplan van de begroting 2005 staan de ombuigingen opgenomen. 
In 2006/2007 is een extra onderhoudsimpuls uitgevoerd ten bedrage van € 1.000.000,- , waarvan de 
lasten de komende 25 jaar ten laste van het onderhoudsbudget worden gebracht. Mede door deze 
onderhoudsimpuls kon de afgelopen jaren het afgesproken BOR niveau “ruim” worden gehaald. 
 
In de begroting 2008 is bij de invulling van het nieuw beleid het budget voor wegenbeheer structureel 
opgehoogd met € 330.000.   
 
10.5 Groenbeheer 
 
10.5.1 Basisgegevens/uitgangspunten   
Het totaal te beheren areaal groen is 580 ha, waarbij de volgende onderverdeling van toepassing is: 
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: 
                                                                                  Ha         aantal 
■    Groen in bebouwde kom                                   268     
■    Landschappelijk groen                                      116     
■    Bermen en singels langs wegen                       146     
■    Begraafplaatsen                                                 16,5   
■    Sportvelden                                                        33      
■     Speelplaatsen                                                                      100  
■     Speeltoestellen                                                                    370 
■    Zandbakken                                                                            41                 
 
 
10.5.2 Beleidskader 
In 2003 is begonnen het openbaar groen aan de hand van het kwaliteitsniveau ‘Sober en Degelijk’ te 
onderhouden. Het totale groenareaal van bijna 600 ha. (inclusief bermen en sportvelden) zou in 4 jaar 
tijd (2007) op het afgesproken kwaliteitsniveau gebracht te zijn. 
Belangrijk instrument hiervoor is het Beheerprogramma GBI Groen. 
Het beheerprogramma GBI Groen stelt ons in staat om de planning ten aanzien van groenonderhoud 
te optimaliseren en dat er efficiënter kan worden gewerkt.  
Hierbij valt te denken aan de uitvoeringsplannen, maar ook het schouwen met betrekking tot de 
kwaliteitsniveaus. Tevens kunnen voor andere beleidsvelden de kosten voor groenonderhoud worden 
berekend.  
 
10.5.3 Consequenties voortvloeiende uit het beleids kader 
Tynaarlo ligt met 188 m2 groen per inwoner ruim boven het landelijk gemiddelde van 47 m2. Hierdoor 
zijn de kosten van onderhoud openbaar groen relatief hoog. 
 
10.5.4 Bezuinigingsoperatie 2004.  
Bij de voorjaarsnota 2004 is in verband met de verslechterende begrotingspositie een omvangrijke 
bezuinigingsoperatie in gang gezet waarbij besloten is om het kwaliteitsniveau van groen naar een 
lager niveau te brengen en de betreffende budgetten structureel naar beneden toe bij te stellen. 
Gelijktijdig is er toen besloten om voorlopig voor een periode van 3 jaar incidentele middelen aan de 
budgetten toe te voegen ter grootte van 3 keer de jaarlijkse ombuiging. Hierdoor kon het toen bereikte 
kwaliteitsniveau gehandhaafd blijven, maar niet verbeterd worden naar het afgesproken niveau. 
 
In de meerjarenbegroting 2008-2011 is bij de invulling van het nieuw beleid het budget voor groen 
gedurende de jaren 2008-2011 incidenteel opgehoogd met een bedrag van € 368.000  tot huidig 
onderhoudsniveau. 
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10.6 Gebouwenbeheer 
 
10.6.1 Basisgegevens/uitgangspunten  
Het gebouwenbestand van deze gemeente omvat 15 scholen,  20 sportaccommodaties, 
14 welzijnsaccommodaties,  5 gebouwen van de gemeentelijke organisatie en 27 overige gebouwen 
en woningen.   
 
10.6.2 Beleidskader  
Het GBI Bouwwerken stelt ons in staat het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, waaronder de 
scholen, op een doeltreffende wijze te beheersen. Jaarlijks stellen wij een  uitvoeringsprogramma op 
van de in de begroting geraamde activiteiten. 
Doel is het in stand houden van de gebouwen en de zorg dat een ongestoorde en veilige 
functievervulling kan plaatsvinden. 
 
10.6.3 Consequenties voortvloeiende uit het beleids kader  
 
Omdat de jaarlijkse onderhoudsbehoefte sterk verschilt is in 2000 de voorziening “onderhoud 
gebouwen” gestart om te komen tot een gelijkmatige budgettering van het te plegen onderhoud.  Voor 
onderwijsgebouwen is dat de reserve gebouwafhankelijke voorzieningen van Staf Openbaar 
Onderwijs. 
Gemiddeld wordt er per jaar een bedrag ter grootte van € 1.894.814 (€ 416.047 Openbaar Onderwijs 
en € 1.478.767 overige gebouwen) besteed aan onderhoud. 
Op basis van de werkelijke uitgaven rekenen wij elk jaar deze voorziening door en maken een 
prognose van de benodigde structurele middelen op langere termijn.  
  
Onderwerp Benodigd budget 

2009 
Beschikbaar budget 

2009 
Ten laste van voorziening  

2009 
Onderwijs 433.261 197.987 228.708 
Welzijn, sport en 
overige 

 
       1.968.786 

 
        1.329.098 

 
639.688 

Totaal 
       2.402.047         1.533.651                   868.396 
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11.  Financieringsparagraaf 

 
 
11.1 Inleiding 
het beleid ten aanzien van de treasuryfunctie is vastgelegd in het Treasurystatuut. 
Dit statuut is bij besluit van de raad van 20 november 2001 vastgesteld. 
Op basis van artikel 212 van de Gemeentewet is in november 2003 de financiële verordening 
gemeente Tynaarlo vastgesteld. 
In deze verordening zijn artikelen opgenomen inzake de financiering. 
In de financieringsparagraaf bij de begroting wordt het toekomstig beleid vastgelegd en over de 
uitvoering van dat beleid wordt verantwoording afgelegd door middel van het financieringsverslag 
onderdeel uitmakend van de jaarrekening.  

 
11.2 Algemene  ontwikkelingen  
 
11.2.1 Liquiditeitenplanning 
Maandelijks wordt er een liquiditeitenplanning opgesteld van de exploitatie en de investeringen. 
Deze planning geeft maandelijks een prognose van de geldstromen in de komende maanden. 
Met behulp van deze planning kan een beter inzicht worden verkregen in de geldstromen. 
Dit inzicht is nodig om de financieringsbehoefte zo goed mogelijk te kunnen bepalen. 
 
11.2.2. Renteverwachtingen 
Op grond van eigen waarneming en informatie vanuit de bankwereld wordt gepoogd om de 
renteverwachting te bepalen. 
Dit blijft moeilijk te voorspellen door economische en internationale ontwikkelingen. 
Het vertrouwen in de economie van zowel producenten als consumenten is broos. 
De geld- en kapitaalmarkt zijn in de afgelopen periode mede door de kredietcrisis minder stabiel in 
vergelijking met voorgaande jaren. 
De verwachting is dat de tarieven op de beide markten zich in de komende tijd zullen stabiliseren. 
Op grond hiervan is bij de opstelling van de begroting 2009 rekening gehouden met een kort geld 
rente van 4% en van 5% voor lang geld rente. 
De verwachting is dat binnen deze percentages de benodigde financieringsmiddelen kunnen worden 
aangetrokken. 
 
11.3     Treasurybeheer 
 
11.3.1 Algemeen 
De treasuryfunctie zal nog verder moeten worden uitgebouwd tot een meer volwaardige functie. 
Ter ondersteuning zal er op het gebied van automatisering nader bezien moeten worden welk 
hulpmiddel daartoe een verdere bijdrage kan leveren. 
 
11.3.2 Renterisicobeheer  
In de wet Fido is een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gegeven om de invloed van (externe) 
rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente te beperken. 
 
11.3.3   Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet is opgenomen om een grens te stellen aan de korte financiering. Dit is financiering 
met een looptijd van één jaar. 
De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting van 
de gemeente bij aanvang van het jaar.  
De rentepercentages van korte financieringsmiddelen zijn doorgaans lager dan de rentepercentages 
van lange financieringsmiddelen. 
Om optimaal van de ruimte onder de kasgeldlimiet te kunnen profiteren is een adequate 
liquiditeitsprognose van de geldstromen van groot belang. 
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Berekening kasgeldlimiet (bedragen x miljoen euro) Begroting 2009 

  1e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal 

1 Toegestane kasgeldlimiet 
6,5 6,5 6,5 6,5 

      
2 

Omvang vlottende schuld                    - 
1,0 1,0 1,0 1,0 

      
3 Omvang vlottende middelen                + 0,0 0,0 0,0 0,0 
      
4 Totaal netto vlottende schuld         (2-3) 1,0 1,0 1,0 1,0 
      
5 Ruimte                                               (4-1) 5,5 5,5 5,5 5,5 
      
6 Overschrijding                                  ( 1-4)     
 
  
11.3.4 Renterisiconorm 
De renterisiconorm heeft tot doel het beheersen van de renterisico’s op de vast schuld (schuld met 
een rentetypische looptijd van één jaar of langer) door o.a. het aanbrengen van spreiding in de 
looptijden in de leningenportefeuille. 
De norm wordt berekend door een in de Uitvoeringsregeling Fido vastgesteld rentepercentage van 
20% te vermenigvuldigen met de totale vast schuld per 1 januari van enig jaar. 
In de volgende tabel wordt het renterisico in relatie tot de norm aangegeven. 
 

         Renterisiconorm en renterisico   
vaste schuld  

2009 2010 2011 2012 

1.a Renteherziening op vaste schuld (o/g) 0 0 0 0 
1.b Renteherziening op vaste schuld (u/g) 0 0 0 0 
2. Netto renteherziening  (1a – 1b) 0 0 0 0 
3.a Nieuw aangetrokken vaste schuld 9.000.000 3.000.000 0 0 
3.b  Nieuwe verstrekte lange leningen 0 0 0 0 
4. Netto nieuw aangetrokken vaste 

schuld 
9.000.000 3.000.000  0 0 

5. Betaalde aflossingen 9.997.397 934.410 780.908 786.487 
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 9.000.000 934.410  0 0 
7. Renterisico op vaste schuld (2+6) 9.000.000 934.410  0 0 
      
 Renterisiconorm:     
8 Stand vast schuld per 1-1 61.635.842 60.638.445 59.704.035 58.923.125 
9 Door ministerie vastgesteld 

percentage 
20 20 20 20 

10 
Rente risiconorm (8*9)100 

12.327.168 12.127.689 11.940.807 11.784.625 

      
 

Toets renterisiconorm  (regel 10) 
12.237.168 12.127.688 11.940.806 11.784.625 

 
Renterisiconorm  (regel 7) 

9.000.000 934.410 0 0 

 Renterisico op vaste schuld 3.237.168 11.193.278 11.940.806 0 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze gemeente ruimschoots binnen de risiconorm blijft. 
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11.3.5.Kredietrisicobeheer 
De kredietrisico’s doen zich voor bij de verstrekte geldleningen. 
In onderstaande tabel is aangegeven aan welke risicogroep leningen zijn verstrekt en welke 
zekerheden zijn overeengekomen. 
Het betreft hier: Leningen die verstrekt zijn aan de Stichting Eelder Woningbouw en een aantal 
leningen aan verenigingen/instellingen in de gemeente. 
 
 Risicogroep Met/zonder  

hypothecaire zekerheid 
Restantschuld 
X € 1.000,-- 

   % 

A Stichting Eelder 
Woningbouw 

zonder 22.693 99,2 

B Sportverenigingen zonder 11 0,1 
C Jeugdverenigingen zonder 10 0,1 
D Buurt-wijkcentra zonder 73 0,3 
E 

Ambtelijk personeel 
met 88 0,3 

 
Totaal 

 22.875 100,0 

 
11.3.6 Liquiditeitenbeheer 
Liquiditeitenbeheer is van belang om te voorkomen dat er onnodig kort geld moet worden 

aangetrokken voor het doen van lopende betalingen. 

Liquiditeitenrisico’s doen zich bijvoorbeeld voor wanneer de uitgaande geldstromen onvoldoende zijn 

afgestemd op de inkomende geldstromen zodat onnodig kort geld moet worden ingeleend om te 

kunnen voldoen aan de lopende betalingen. 

Ook kunnen risico’s worden gelopen als door middelen uit te zetten voor een bepaalde periode en 

blijkt dat deze middelen (onverwacht) nodig zijn voor het doen van een investering. 

11.3.7 Gemeentefinanciering 
 
11.3.7.1. Financiering 
De financiering van gemeentelijke activiteiten is gebaseerd op integrale financiering. 

De totale financieringsbehoefte van de gemeente is de graadmeter. 
Bij de thans geldende renteontwikkeling wordt eerst de ruimte die de kasgeldlimiet geeft om kort geld 
aan te trekken voor o.a. voorfinanciering van investeringen optimaal benut. 
Het moment van consolidatie van kort geld naar lang geld hangt onder meer af van de 
renteontwikkelingen op de korte en lange termijn en de ruimte binnen de kasgeldlimiet. 
De looptijd van de geldlening wordt bepaald door de aard van de te financieren investeringen, de 
resterende looptijd van de bestaande leningen en de te betalen rentepercentages bij de verschillende 
termijnen van de leningen. 
Voor de financiering van grondaankopen worden veelal fixe-leningen afgesloten, waarbij de looptijd 
wordt gekoppeld aan de looptijd van het bestemmingsplan. 
Bij het aantrekken van geldleningen wordt bij tenminste 2 financiële instellingen offerte gevraagd. 
 
11.3.7.2. Uitzetting 
Het huidig beleid ten aanzien van het  verstrekken van geldleningen is terughoudend. 

Op basis van de beleidsnotitie ” Beleidsregels ondersteuning verenigingen en instellingen” kunnen er 

aan instellingen/verenigingen in de gemeente geldleningen worden verstrekt. 
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11.3.7.3. Relatiebeheer 
Het totale betalingsverkeer vindt plaats via een viertal banken, zijnde Bank Nederlandse Gemeenten 
(BNG), Postbank, Rabobank en AbnAmrobank. 
Het betalingsverkeer tussen het rijk en de gemeente en de betalingen aan derden vindt nagenoeg 
geheel plaats via de BNG. 
De rekeningen bij de overige banken worden met name gebruikt als service naar de klanten voor het 
doen van betalingen aan de gemeente. 
Met de bankrelaties wordt regelmatig overleg gevoerd. 
 
11.3.7.4. Saldi- en Kasbeheer 
Elke dag worden de saldi van bankrekeningen geraadpleegd en indien nodig worden de saldi van de 

overige rekeningen afgeroomd ten gunste van de BNG rekening. 

Daarnaast wordt debet-saldi bij de BNG weggewerkt middels het aantrekken van kasgeld en worden 
zomogelijk creditsaldi omgezet in deposito’s. 
Uitgangspunt daarbij is het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de 
renteopbrengsten. 
Geldkassen worden aangetroffen bij de zwembaden, de milieustraat in Tynaarlo en bij de afdeling 
Publiekszaken. 
De gemeente voert  een actief debiteuren- en crediteurenbeheer, gericht op het snel incasseren van 
vorderingen en een correct betalingsgedrag door het betalen op de uiterste vervaldag. 
 
11.3.8 Administratieve organisatie. 
Het geldverkeer vereist een goede administratieve organisatie. In het treasurystatuut is bij de   
toewijzing van bevoegdheden zoveel mogelijk rekening gehouden met de vereiste   
functiescheiding tussen besluitvorming, uitvoering, administratie en controle. 
Ook in het begrotingsjaar 2008 zal het ingezette beleid worden getoetst aan de werkelijkheid    
en daar waar nodig zullen verbeteringen worden aangebracht. 
  
11.3.9 Informatievoorziening. 
In de jaarrekening wordt verslag gedaan van de treasuryfunctie. 
De in deze Financieringsparagraaf aangehouden indeling zal hierbij worden aangehouden. 
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12. Bedrijfsvoering 
 
 
 
Algemeen 
2009 wordt het jaar waarin we de organisatie gereed maken voor de uitvoering van de taken rond de 
authentieke basisregistraties voor adressen en gebouwen (BAG). Daarmee verbonden, maar tevens 
een autonome ontwikkeling, is de digitalisering van onze werkprocessen, en de verdere introductie 
van digitale dienstverlening. Deze ontwikkelingen zullen vergaande veranderingen in de wijze van 
werken in en aansturing van de organisatie met zich meebrengen.  

A.  de stand van zaken per 1 september 2008 
Hieronder geven wij kort aan, wat zich op het punt van de belangrijkste ontwikkelingen in de 
organisatie het afgelopen halve jaar heeft voorgedaan 
 
• Invoering WMO:  de tweede fase is in voorbereiding en komt in het najaar overeenkomstig de 

projectplanning voor besluitvorming in de gemeenteraad. 
• Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo , ofwel onze afdeling OBT is operationeel en is op een 

professionele manier bezig om bestemmingsplannen voor te bereiden die de komende jaren 
kunnen voorzien in de behoefte aan woningen, voorzieningen en bedrijfsterreinen in onze 
gemeente. 

• Vorming Beleidsafdeling:  Iets later dan gepland is het proces voor het inrichten van deze 
afdeling, inmiddels “Beleid & Projecten”  ofwel “B&P”genaamd, afgerond, nl direct aansluitend aan 
de zomervakantie. 

• Beheer en ontwikkeling Maatschappelijk vastgoed:  Op 20 maart 07 hebben wij de rapportage 
over het toekomstige beheer en ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed vastgesteld. 
Dit mede in relatie tot de realisatie van de MFAs in onze gemeente.Dit proces is opgestart en 
loopt naar wens.Ten aanzien van de financiele vertaling in de begroting is enige vertraging 
ontstaan. 

• Aansturing projecten:  OBT pakt de ontwikkeling van bestemminsplannen projectmatig op. Bij de 
afdeling B&P is een team projecten in het leven geroepen, waar de meeste projectleiders onder 
zullen vallen, voor de duur van hun project. Een intervisietraject voor projectleiders is inmiddels 
gestart. De manier waarop wij onze projecten rond bijvoorbeeld WMO en IAB hebben ingericht 
geeft aan, dat deze manier van werken is aangeslagen in de organisatie. 

• Voorbereiding invoering WKPB / BAG & informatiemana gement:  Ter voorbereiding van de 
invoering van de Wety Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en Basisregistraties 
Adressen & Gebouwen (BAG) heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld, dat vooral 
zal doenen om administraties zodanig op orde te brengen, dat deze twee nieuwe taken succesvol 
kunnen worden ingevoerd. Het concept informatiebeleidsplan is nog voor de zomervakantie in de 
gemeenteraad behandeld en het college stelt de gemeenteraad bij het investeringsplan 2009 voor 
de benodigde middelen voor de uitvoering er van in 2009 beschikbaar te stellen. Pas recent is de 
vacature voor “BAG-beheerder” ingevuld en kunnen we de spreekwoordelijke “meters gaan 
maken” bij de invoering van deze nieuwe taak. Uiterlijk 1 juli 2009 zullen wij aansluiten op de 
landelijke voorziening. 

 
B. Beheersing van de organisatie en management op m iddelen en processen  
• De ontwikkeling van ken- en stuurgetallen in samenhang met de vereenvoudiging van de P&C-

cyclus / programmabegroting stagneert. Wij willen dit onderwerp in de komende periode weer 
oppakken, in nauw overleg met de gemeenteraad.  

• De invoerng van het burgerhandvest is vertraagd en wordt nu tegen het eind van 2008 voorzien. 
• In het komende halve jaar, gerekend vanaf medio september 2008, zallen we de 

organisatiestructuur mede in het kader van deze ontwikkelingen nog eens doorlichten. Daarbij 
zullen de samenwerking met Haren en het gegeven, dat we binnen relatief korte tijd drie vacatures 
voor de functie van afdelingshoofd (zullen) hebben, een rol spelen. 

• In 2008 zijn bewuste keuzes gemaakt om de nazorg na de brand Yde de Punt vanuit de 
gemeentelijke organisatie te coordineren. Ook voor 2009 vindt inzet voor nazorg plaats.  
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C. Bezuinigingen en interne efficiency 
• Een in het voorjaar van 2005 door Berenschot uitgevoerde formatiescan geeft aan, dat onze 

formatie overwegend op of onder het gemiddelde voor gemeenten van vergelijkbare grootte ligt. 
• Dat gegeven blijft voor ons nog steeds één van de uitgangspunten in het beoordelen van 

aanvragen de bedrijfsvoering van de organisatie betreffend. In de loop van het najaar van 2008 
zullen we bekijken of een nieuwe formatie quick-scan nuttig en nodig kan zijn. Onze organisatie is 
tenslotte voortdurend in beweging, door de komst van nieuwe taken en technologische 
ontwikkelingen. 

• De invoering van PROVAS, een nieuw systeem voor bouwvergunningen, dat t.z.t. ook bruikbaar 
zal zijn als de Omgevingsvergunning is zo goed als ingevoerd. Tot onze vreugde heeft ook onze 
buurgemeente Haren inmiddels voor PROVAS gekozen. Daarmee is een belangrijke 
randvoorwaarde voor efficiente samenwerking ingevuld! Recent is ook de glasvezelverbinding 
tussen beide gemeentehuizen tot stand gebracht en kan het met en voor elkaar werken echt 
beginnen. 

 
Taakstellingen 
• De realisatie van de inkooptaakstelling ligt op schema.  Er resteert nog een taakstelling van ca € 

70.000,-. Het totaal bespaarde bedrag door inkoopvoordelen is ruimschoots gehaald. Omdat veel 
besparingen worden ingezet voor kwaliteitsverbeteringen of lagere tarieven (zoals de voordelen bij 
reinging) worden niet alle besparingen van de taakstelling afgeboek. Wij streven ernaar de 
taakstelling ook financieel te realiseren. Met de onderzoeken naar inkoopafspraken rondom inleen 
derden en adviesdiensten (met name binnen OBT en GW) verwachten we nog een voordeel te 
kunnen behalen. 

• De taakstelling om een bedrag van € 90.000,-- te realiseren door het (nog verder) vertraagd 
invullen van vacatures is nog niet gehaald. De organisatie geeft aan dat de taakstelling over 2008 
niet wordt gerealiseerd maar onderzoekt verder of besparingen kunnen worden gerealiseerd met 
(1) een verdere efficiency in relatie tot de omvang van de gemeenteomvang door woningbouw en 
groter aantal burgers of (2) het zelf uitvoeren van een aantal werkzaamheden waarvoor nu derden 
worden gecontracteerd (projecten binnen ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur) Voor 2009 
verwachten we dat de taakstelling incidenteel kan worden gerealiseerd. Wij houden daarbij de 
vinger aan de pols in verband met eventuele capaciteitstekorten en/of verhoging van de werkdruk 
die hiervan het gevolg zijn. 

 
 
D. Organisatiethermometer 
 
Verzuim en meldingsfrequentie 
 
 Dec 2006 Apr 2007 Sep 2007 Dec 2007 Apr 2008 Sep 2008 
Bruto verzuim ziekte 
(afgelopen jaar) 

5,44 5,24 5,87 6,03 6,13 5,69 

Meldingsfrequentie 
(afgelopen jaar) 

1,70 1,64 1,62 1,55 1,69 1,61 

 
ARBO en preventie 
• Wij hebben – buiten hetgeen hieronder over het binnenklimaat in het gemeentehuis is geschreven 

- geen grote aandachtspunten op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Wij hebben een 
preventiemedewerker in dienst voor het brede gebied van arbo en preventie, zodat beleid en 
acties zijn afgestemd om risico’s te voorzien en verbeteringen in arbeidsomstandigheden door te 
voeren. Inmiddels is er ook specifieke aandacht voor de preventietaak bij onze buitendienst. 

 

Huisvesting 

• Door de uitbreiding van ons vaste en tijdelijke personeel, wordt het zo langzamerhand druk in ons 
gebouw. De extra ruimte die nog in het gemeentehuis aanwezig was, bedoeld om in de 
toekomstige behoefte aan werkplekken te voorzien, is zo goed als volledig benut. Mocht deze 
ontwikkeling zich voortzetten, dan wordt het zaak om naar alternatieve kantoor- en 
werkplekconcepten te kijken. 
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Ziekteverzuim 
• Verzuim en verzuimfrequentie zijn over de hele organisatie bezien binnen de gestelde doelen 

gebleven. Daar waar dat niet zo is, (teams, individuele gevallen) zijn de achterliggende oorzaken 
daarvan bekend en wordt daar aan – voorzover gewerkt in overleg met betrokkenen en de 
bedrijfsarts. De opbouw van het ziektverzuim (5,69%) geeft aan dat het grootste deel (3,87%) 
langer dan 43 dagen is. Er is gelukkig geen sprake van arbeidsgerelateerd lang verzuim. 

 
 
Medewerkerstevredenheid 
Begin 2008 hebben wij weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Dit keer hebben 
we gekozen voor het instrument “Internetspiegel” van het Ministerie van BZK. De globale uitkomst van 
het onderzoek is tevredenstemmend, hoewel er, zoals altijd, ook aandachtspunten zijn, m.n. op het 
punt van communicatie, werkdruk en resultaatgerichtheid van de organisatie. 
 
Afdoening brieven 
• Brieven van raadsfracties:  In 2009 zullen wij 100% scoren op de afdoening binnen de 

afgesproken termijn van 8 weken – of we hebben de schrijvers bericht dat een antwoord wat 
langer op zich laat wachten en hoe dat komt. 

• Aan de raad gerichte stukken: De streeftermijn voor de behandeling van aan de raad gerichte 
stukken is 8 weken. Dit blijkt niet altijd gehaald te worden. 

• Brieven van burgers:  het streefpercentage voor de tijdige afdoening of verdaging van brieven 
van burgers wordt niet gehaald. 

 
Arbeidsmarkt 
• Over de gehele linie bleek Tynaarlo in 2007 2008 een aantrekkelijke werkgever te zijn en lukte het 

ons de meeste vacatures met kwalitatief prima medewerkers in te vullen. Uitzonderingen zijn er 
inmiddels ook: diverse functies bij de afdeling Bouwen, Milieu, Veiligheid en Gemeentewerken 
bleken afgelopen jaar moeilijk in te vullen. Wij vermoeden, dat de krapte op de arbeidsmarkt. Wij 
bekijken op dit moment naar mogelijkheden om onze arbeidsmarktcommunicatie effectiever te 
maken. Ook hebben wij inmiddels een enkele keer een arbeidsmarkttoelage gebruikt bij de 
invulling van een vacature. Wij zullen overleg voeren met het Georganiseerd Overleg over het 
gebruik van dit instrument in de komende jaren. 

 
Benchmarks en klanttevredenheidsonderzoeken 
• Door de VNG wordt het Kwaliteit Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) in het leven geroepen. 

Het gedachtegoed hierachter spreekt ons aan.  
• Totdat er over de reikweidte van dit instituut en de individuele bijdrage voor en van iedere 

gemeente meer duidelijkheid is, houden wij het bij de deelname aan “Waarstaatjegemeente.nl”, de 
bencmarking website van de VNG. 

 
Jaarverslag commissie Bezwaar en Beroep / Ombudsvrouw 
Goed geregeld 
De commissie concludeert dat in de gemeente Tynaarlo goede (organisatorische) voorwaarden zijn 
geschapen voor een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften..  
 
Medische adviezen 
Wij adviseren het college om bij medische adviezen zich ervan te vergewissen dat het onderzoek door 
de adviseur, op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.  
 
Communicatie 
De commissie raadt aan om bij de voorbereiding van bouwvergunningen (nog) meer aandacht te 
besteden aan een tijdige en open communicatie met belanghebbenden om eventuele misverstanden 
en - individuele - wensen van direct betrokkenen in een vroegtijdig stadium in beeld te brengen en 
bespreekbaar te maken 
 
Rapportage concerncontroller 
Hier geven wij aan welke onderwerpen de concerncontroller op hoofdlijnen en voorzover bestuurlijk 
relevant in zijn rapportage aan ons college. Direct daarop aansluitend vindt u cursief onze reactie. 
� Werk door aan een goede verklaring van de verschill en tussen raming en realisatie,  en zorg, 

als dat nodig is, voor tussentijdse bijstelling, zowel op resultaat als op de beheersaspecten (m.n. 
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tijd en geld): Wij nemen deze aanbeveling zonder meer over. Wij spreken ons management hier 
op aan, en zien ook een belangrijke rol weggelegd voor de impuls die we geven aan projectmatig 
werken. 

� Interne audits  zijn nog vooral gericht op rechtmatigheid; nu ook nog de doeltreffendheid. Wij 
vinden het met de controller van belang dat we met de middelen die we inzetten de gestelde 
doelen behalen. Dus ook wij onderschrijven de blijvende aandacht voor dit aspect! Scherp 
formuleren wat we willen bereiken en goed in beeld krijgen wat de relatie is tussen doelen en 
ingezette middelen zijn daarvoor van groot belang. 

� Financiele taakstellingen  rond inkoop en openhouden vacatures niet scherp in beeld, houdt dat 
goed bij. Onze directeur heeft aangegeven, dat de de taakstelling “langer openhouden van 
vacatures” in de praktijk op problemen stuit. Desalniettemin zal de taakstelling nu gerealiseerd 
worden, omdat andere concrete voorstellen uitblijven. (zie ook hierboven bij “Taakstellingen”). 
Rondom de inkooptaakstellingen wordt met regelmaat een overzicht opgesteld van de voortgang, 
en de verwachting is dat deze taakstelling wordt gerealiseerd. 

� Beleidscontrol: mag scherper  worden, door doelen van te voren zo “SMART = Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) te formuleren; de verdere ontwikkeling van 
ken- en stuurgetallen is nodig.  Zie onze reactie bij de interne audits. Wij zijn het hier mee eens, 
vandaar ook ons voorstel bij de investeringsplanning om samen met uw raad en de inzet van 
externe expertise hier een nieuwe impuls aan te geven; deze impuls is in 2008 uitgebleven als 
gevolg van andere prioriteiten. We pakken dit in 2009 op een nader, met de raad samen te 
bepalen, manier. 

� Overgedragen budgetten en Gemeenschappelijke Regeli ngen : stel voor elk daarvan een 
risicoprofiel op, en formuleer op grond daarvan een zgn. “Toezichtarrangement”. Wij 
ondersteunen deze aanbeveling en nemen deze over.  

 
Oordelen van externe instanties 
� In het najaar van 2008 zal de VROM inspectie op ons verzoek de uitvoering van de VROM taken 

door onze gemeente integraal doorlichten. Een voorstel voor de opdracht voor een dergelijk 
onderzoek komt op 14 oktober in de raad. 

� GBA audits vinden periodiek plaats en worden door externe instanties beoordeeld. Ook voor de 
processen rondom waardedocumenten vinden deze beoordelingen plaats 

� De accountant heeft zijn onderzoek over 2007 met een positief oordeel afgerond. Begin december 
2008 zal de accountant weer starten met de controle over het jaar 2009. 

 
Ondernemingsraad 
• De OR is compleet en functioneert naar behoren, d.w.z. positief kritisch meekijkend en adviserend 

over onderwerpen die de organisatie, bedrijfsvoering en medewerkers aangaan. 
 
 
E. Samenwerking met andere gemeenten  
 
Inkoop 
• Dit onderdeel stagneert wat, omdat het voor veel organisaties, waaronder ook onze eigen, moeilijk 

blijkt inkoopjaarplannen op te stellen. Wij hebben het afgelopen jaar geen initiatief genomen om 
deze samenwerking structureel te intensiveren. Daarnaast zijn er echter wel inkooptrajecten, die 
in wisselende combinaties gezamenlijk worden opgepakt. 

 
Samenwerking met gemeente Haren 
� De samenwerking met Haren gaat een nieuwe fase in, nu de gemeenteraden van beide 

gemeenten in het voorjaar instemden met het strategisch partnerschap van Haren en Tynaarlo. 
Het komende half jaar zal in het teken staan van onderzoeken naar de mogelijkheden van 
gezamenlijke uitvoering van werkzaamheden en het concreet  vormgeven daarvan. 

� De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in combinatie met fusie met het openbaar 
onderwijs van Haren is per 1 januari 2009 een feit. 

� Er loopt een gezamenlijk onderzoek naar het uitbesteden van belastingheffing, inning en 
waardering aan de Waterschappen, afgezet tegen geoptimaliseerde uitvoering in gezamenlijk 
eigen beheer. Volgens planning is dit onderzoek nog in het najaar van 2008 afgerond. 

� We onderzoeken de meerwaarde van samenwerking, evt gezamenlijke huisvesting, gezamenlijke 
uitvoering van werk door onze buitendiensten. Het onderzoek is inmiddels gestart. 
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13.  Verbonden partijen 
 
  
 
13.1 Inleiding 
Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico’s is het gewenst 
dat in de begroting en jaarstukken meer aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee 
de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft . 
In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (gebaseerd op artikel 186 
van de Gemeentewet) is in artikel 9, lid 2 onder f  bepaald dat in de begroting in een afzonderlijke 
paragraaf de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot verbonden partijen. 
Een verbonden partij is een partij waarin de gemeente te samen met derde partijen ter uitvoering van 
een bepaalde publieke taak zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. 
Volgens artikel 15 bevat de paragraaf tenminste: 
a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen die zijn opgenomen 

in de begroting: 
b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de relaties tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals 
geconcretiseerd in de programma’s in hoofdlijnen worden aangegeven. 
 
13.2  Algemeen beleidskader 
Op 11 september 2007 heeft de raad de nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota zijn kaders 
opgenomen en wordt voorgesteld de bestaande verbonden partijen in een bepaalde prioriteitsvolgorde 
te voorzien van een risicoanalyse en een toezichtarrangement.  
  
13.3  Indeling van verbonden partijen 
Verbonden partijen kunnen als volgt worden ingedeeld: 
 
a. Gemeenschappelijke Regelingen; 
b. Deelnemingen; 
c. PPS-constructies; 
d. Stichtingen en verenigingen. 
 
Ad a. Gemeenschappelijke Regelingen. 
De gemeenteraad van twee of meer gemeenten kunnen een gemeenschappelijke regeling treffen ter 
behartiging van één of meer belangen van die gemeenten. 
 
Ad b. Deelnemingen. 
Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang  is de gemeente geheel of gedeeltelijk 
in het bezit van de aandelen van een aantal vennootschappen (deelnemingen). 
 
Ad c. PPS-constructies. 
Publiek private samenwerking is een middel om bepaalde beleidsdoelen te realiseren. 
De samenwerking met marktpartijen moet meerwaarde opleveren. 
Meerwaarde in de vorm van het benutten van kennis en expertise van andere partijen en het spreiden 
van risico’s kan leiden tot efficiëntere uitvoering van plannen en projecten. 
 
Ad d. Stichtingen en verenigingen. 
Het college kan (gehoord de gemeenteraad) besluiten deel te nemen in een stichting of vereniging. 
 
 
13.4  Overzicht verbonden partijen gemeente Tynaarl o 
In het navolgende overzicht zijn alle verbonden partijen waarin de gemeente Tynaarlo momenteel 
participeert opgenomen. 
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Gemeenschappelijke regelingen : 
GR Garantievoorziening voormalige bestuursacademie Noord-Nederland 
GR Centrum voor automatisering Noord Nederland  CEVAN (uitwerking liquidatie) 
GR Regionale Brandweer Drenthe 
GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe. 
GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord en Midden Drenthe (in liquidatie) 
GR Instituut Creatieve Ontwikkeling (in liquidatie) 
GR Meerschap Paterswolde 
GR Recreatieschap Drenthe 
GR Alescon 
GR GHOR 
GR Vuilverwerking Regio Assen (in liquidatie) 
GR Milieuhygiëne Noord en Midden Drenthe (in liquidatie) 
GR IZA, Zorgverzekering Ambtenaren Nederland   
GR Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noord- en Midden Drenthe (in liquidatie) 
GR Samenwerking Zuidlaardermeer gemeenten 
GR Intergemeentelijke sociale dienst (ISD) 
 
Overige instellingen, waar de gemeente bestuurlijk is verbonden : 
Stichting Eems Dollard Regio 
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Groningen Drenthe 
Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde 
Regiofonds  Groningen Assen 2030 
Vereniging Drentse Gemeenten 
Stichting Drents Plateau (w.o. o.a. opgenomen v.m. Drents Welstandstoezicht) 
Regionaal Indicatie Orgaan (in ontbinding) 
Regionale Adviescommissie Drentse Aa. 
Stichting ICO. 
Stichting Samenwerkingsverband Stad en Ommeland 
Federatieve Stichting Primair Onderwijs Assen en Omstreken 
Convenant met de Stichting Drentse Bedrijfslokaties 
 
 Organisaties, waar de gemeente deelneemt in het maatschappelijk kapitaal : 
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 
NV Essent 
NV Groningen Airport Eelde 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
NV Bank Nederlandse Gemeenten 
 
 
13.5    Belangrijke verbonden partijen . 
In het navolgende worden voorlopig 8 belangrijke verbonden partijen genoemd met daarbij een 
toelichting. In de komende jaren zal dit verder worden uitgebreid.  
Wij zullen in overleg met de gemeenteraad met een voorstel komen hoe wij meer inzicht geven in 
verbonden partijen en hoe wij op een zorgvuldige manier tot de verdere analyses van risico-
inventarisatie en toezichtarrangemenenten komen voor alle verbonden partijen 
 
In de toelichting komen de volgende elementen steeds terug: 
   ➜ doel / openbaar belang 
   ➜ wijze van deelneming 
   ➜ betrokkenen 
   ➜ bestuurlijk belang/bevoegdheid 
   ➜ financieel belang 
   ➜ ontwikkelingen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
De regionale brandweer Drenthe, N.V. Groningen Airport Eelde, G.R. gemeentelijke 
gezondheidsdienst Drenthe (G.G.D.), stichting ICO, Meerschap Paterswolde en Recreatieschap 
Drenthe zijn onderstaand nader uitgewerkt. 
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a. Regionale brandweer Drenthe.  
1. Doel/openbaar belang. 
      De gemeenschappelijke belangen van de gemeenten te behartigen op het gebied van de       
      brandweerzorg en de rampenbestrijding. Het gaat in het bijzonder om de taken genoemd     
      in artikel 3, lid twee en lid drie van de Brandweerwet 1985. 
      Voorts behoort tot de taak: 
      ➘   de alarmering van de gemeentelijke brandweer; 
      ➘   de ondersteuning van het bestuur en het samenwerkingsverband door het ontwikkelen   
           van voldoende deskundigheid op verschillende terreinen; 
      ➘   de beleidsontwikkeling, coördinatie, planvorming, communicatie, specialistische    
           functies en de kwaliteitsfunctie van de brandweerzorg die gemeenten in    
           samenwerking uitvoeren, de voorbereiding en bestrijding van grote ongevallen en  
           rampen in afstemming met de andere hulpverlenende disciplines: de politie en de  
           geneeskundige hulpverlening; 
2. Wijze van deelneming. 

De gemeente neemt deel in het algemeen bestuur. 
3. Betrokkenen. 

De 12 gemeenten in Drenthe. 
4. Bestuurlijk belang/bevoegdheid. 

De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur en heeft één stem. 
5. Financieel belang. 

De gemeente draagt jaarlijks bij in de kosten op basis van het aantal inwoners. 
De bijdrage voor 2009 bedraagt € 229.977. 

6. Ontwikkelingen. 
De rampenbestrijding staat volop in de belangstelling door recente gebeurtenissen. Dit leidt tot 
verdere aanscherping van de regels en de controle daarop. Dit alles zal leiden tot verdere 
kostenstijgingen in de komende jaren. 
De Regionale Brandweer Drenthe en GHOR Drenthe zijn voornemens om per 1 januari 2009 te 
fuseren in gemeenschappelijke regeling Veiligheidregio Drenthe. Eind 2008 zal middels een 
raadsbesluit het voorstaande bekrachtigd worden. 

 
b.  N.V. Groningen Airport Eelde N.V.  
1.   Doel/openbaar belang.  
      De uitoefening van het luchthavenbedrijf, waaronder de aanleg, het onderhoud, de      
      ontwikkeling en de exploitatie van het als zodanig aangewezen luchtvaartterrein. 
2. Wijze van deelneming. 

De gemeente bezit 4% van de aandelen en heeft zitting in de algemene vergadering van 
aandeelhouders. 

3. Aandeelhouders. 
De provincie Groningen, de provincie Drenthe, de gemeente Groningen, de gemeente Assen en 
de gemeente Tynaarlo. 

4. Bestuurlijk belang /bevoegdheid. 
De wethouder economische zaken heeft zitting in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
Elk aandeel geeft recht op één stem. 

5. Financieel belang. 
Op basis van de tussen het Rijk, de regionale aandeelhouders, en de luchthaven gesloten 
overeenkomsten én het businessplan is door de huidige aandeelhouders afgesproken voor een 
periode van tien jaar, ingaande in 2003, een vaste exploitatiebijdrage aan de luchthaven te 
leveren. Tynaarlo draagt op basis van deze afspraken tot en met 2012 jaarlijks € 35.207 bij aan de 
exploitatie.  

6.   Ontwikkelingen. 
In het businessplan wordt net voor 2012 het break-evenpoint voorzien in de exploitatie van de 
luchthaven. 
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c. Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezond heidsdienst Drenthe.  
1.   Doel/openbaar belang.  
      De gezondheidsdienst heeft tot taak de belangen van de deelnemende gemeenten te  
      behartigen op het gebied van de volksgezondheid in brede zin. 
      In het bijzonder betreft dit: 

a. het medewerken aan de uitvoering van wetten, regelingen en voorschriften op het terrein      
      van de gezondheidszorg voor zover de uitvoering is opgedragen aan de gemeenten; 
b. het voorlichten van de bevolking over al hetgeen de algemene gezondheidstoestand kan  

verbeteren, waar voorgeschreven of wenselijk in samenwerking met andere op het terrein van 
de gezondheidszorg werkzame instellingen en/of personen; 

c. het bevorderen van de samenwerking tussen lichamen, welke werkzaam zijn op het  
      terrein van de gezondheidszorg binnen het gebied van de gezondheidsdienst; 
d. alle overige werkzaamheden, welke naar aard of karakter tot de taak van een  
      gezondheidsdienst behoren. 

2.   Wijze van deelneming. 
De gemeente neemt deel in het algemeen bestuur. 

3.   Betrokkene. 
De 12 gemeenten in Drenthe. 

4.   Bestuurlijk belang /bevoegdheid. 
De wethouder volksgezondheid heeft zitting in het algemeen bestuur en heeft één stem. 

5. Financieel belang. 
De gemeente draagt jaarlijks bij in de kosten op basis van het aantal inwoners. 
De bijdrage voor 2009 bedraagt € 512.307  

6.   Ontwikkelingen. 
De begrotingen van de GGD van de afgelopen jaren hebben geleid tot een hogere bijdrage dan in 
de gemeentelijke kaderbrieven aangegeven en wijken voorts in negatieve zin af van de 
geschetste financiële verwachtingen zoals weergegeven bij de fusie van de 3 voormalige GGD-
regelingen tot deze nieuwe gemeenschappelijke regeling.    

 
d. Stichting ICO.  
1.   Doel/openbaar belang.  
      De stichting stelt zich ten doel de bevordering van creatieve ontwikkeling, kunstbeoefening,  
      culturele vorming en kunsteducatie en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of  
      zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het  
      woord in ieder geval in de gemeenten Aa&Hunze, Assen, Midden Drenthe, Noordenveld  
      en Tynaarlo. 
      De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het instandhouden van een instituut voor creatieve ontwikkeling, met name ten behoeve  
      van de inwoners van voornoemde gemeenten; 
b. actief en stimulerend op te treden ter bevordering van de creatieve ontwikkeling in het   
      algemeen; 
c. alle andere middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig te kunnen  

            zijn. 
2. Wijze van deelneming. 

Middels een mantelovereenkomst tussen de stichting ICO en de gemeente wordt een basispakket 
en flexibel pakket aangeboden en afgenomen door de gemeente. 
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode ingaande 1 januari 2006 tot en met 31 
december 2011. 
De overeenkomst wordt verlengd met telkenmale aansluitende perioden van 4 jaar tenzij: 
a. partijen anders overeenkomen. 
b. De overeenkomst is opgezegd met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van artikel 5. 

3. Betrokkene. 
      De gemeenten Aa&Hunze, Assen, Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. 
4. Bestuurlijk belang /bevoegdheid. 

Het gemeentebestuur van Tynaarlo heeft geen bestuurlijke bevoegdheid. 
5. Financieel belang. 

De gemeente zal gedurende de duur van de mantelovereenkomst aan de stichting ICO een 
subsidie verlenen ten behoeve van het aanbod aan alle inwoners van de gemeente van een 
Basispakket en een Flexibel pakket. De subsidie voor 2009 bedraagt € 369.173 

6. Ontwikkelingen. 
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Door de vorming van een stichting ICO is de bestaande Gemeenschappelijke Regeling 
ontmanteld. 
De stichting is een ondernemend aanbieder van diensten en producten van hoge kwaliteit en 
professionaliteit. Na 2011 vervallen de gegarandeerde afname van producten en een 
gegarandeerd subsidieniveau.  
 

e. Intergemeentelijke Sociale Dienst.  
1.   Doel/openbaar belang. 
      Het behartigen en uitvoeren van de taken van de gemeenten op het terrein van werk en inkomen.     
2.   Wijze van deelneming. 

De gemeente neemt deel in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 
3.   Betrokkenen. 

De gemeenten Aa&Hunze, Assen en Tynaarlo. 
4.   Bestuurlijk belang/bevoegdheid. 

De portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid en inkomen is lid van het algemeen Bestuur en het 
dagelijks bestuur en heeft één stem. 

5.   Financieel belang. 
De gemeente draagt jaarlijks als volgt bij in de kosten: 
1. uitgaven WWB, IOAW, IOAZ, BBZ, WIK op basis van cliëntenaantallen. 
2. uitgaven minimabeleid en bijzondere bijstand op basis van werkelijke kosten per gemeente. 
3. uitvoeringskosten op basis van het aantal cliënten (gewogen gemiddelde). 

6.   Ontwikkelingen. 
       Werk boven inkomen’. Werken voorkomt armoede en sociale uitsluiting. Het hebben van een      
      baan biedt mensen economische zelfstandigheid, de kans hun talenten te ontplooien, sociaal     
      contact en zelfvertrouwen. Een betaalde baan is de beste sociale voorziening.  

Voor alle bijstandsgerechtigden stelt de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) een op    
      hun situatie afgestemd reïntegratieplan op voor het oplossen van de problemen die het   
      aanvaarden van een baan in de weg staan. 
 
f.   Alescon.  
1.   Doel/openbaar belang. 
      Het bevorderen en uitvoeren van activiteiten, welke gericht zijn op het creëren, bevorderen of   
      Instandhouden van werkgelegenheid voor natuurlijke personen, die een afstand hebben tot de      
      reguliere arbeidsmarkt.     
2.   Wijze van deelneming. 

De gemeente neemt deel in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 
3.   Betrokkenen. 

De gemeenten Aa&Hunze,  Assen, De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. 
4.   Bestuurlijk belang/bevoegdheid. 

De portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid en inkomen en een raadslid zijn lid van het algemeen       
Bestuur. De portefeuillehouder is lid van het dagelijks bestuur. 

5.   Financieel belang. 
De gemeente verplicht zich tot een financiële bijdrage ter dekking van de kosten, welke niet door 
netto opbrengsten uit bedrijfsuitoefening en rijkssubsidie worden gedekt. 
De gemeentelijke bijdrage voor 2009 is begroot op € 114.000.  

6.   Ontwikkelingen. 
      De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is in gemoderniseerd. 
      In 2008 zijn verordeningen opgesteld, wordt cliëntenparticipatie georganiseerd en moet het   
      nieuwe financiële beleid zijn vruchten af gaan werpen. Om de wachtlijsten voor een baan bij  
      Alescon te verkorten zetten we in op het begeleid werken bij reguliere werkgevers. Voor de  
      mensen die alleen in een beschutte werkomgeving kunnen functioneren zorgen we er voor dat de  
      sociale werkplaats zijn oorspronkelijke functie behoudt. 
  
g. Meerschap Paterswolde.  
1.   Doel/openbaar belang. 
      Het doel van het lichaam heeft binnen de grenzen van zijn gebied tot doel het behartigen van de 

gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het terrein van de openluchtrecreatie, zulks 
met de bescherming van de natuur en het landschap.  

2.   Wijze van deelneming. 
De gemeente neemt deel in het algemeen bestuur. 
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3.   Betrokkenen. 
De gemeenten Groningen, Haren en Tynaarlo. 

4.   Bestuurlijk belang/bevoegdheid. 
Het bestuur bestaat uit 10 leden, waarvan één lid uit het college van burgermeester en 
wethouders van de gemeente Tynaarlo en twee leden uit de raad van de gemeente Tynaarlo 

5.   Financieel belang. 
De gemeente verplicht zich tot een financiële bijdrage ter dekking van de kosten, welke niet door 
netto opbrengsten uit bedrijfsuitoefening en rijkssubsidie worden gedekt. 
De bijdrage bedraagt 14,5% van het nadelig saldo.  

6.   Ontwikkelingen. 
Binnen het Meerschap Paterswolde zijn geen relevante veranderingen te verwachten de komende 
jaren.  

 
h. Recreatieschap Drenthe.  
1.   Doel/openbaar belang. 
      Het doel van de gemeenschappelijke regeling is om de gemeenschappelijke belangen van de 

deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van recreatie en toerisme. 
2.   Wijze van deelneming. 

De gemeente neemt deel in het Algemene Bestuur. 
3.   Betrokkenen. 

De 12 gemeenten in Drenthe en gemeente Ooststellingwerf. 
4.   Bestuurlijk belang/bevoegdheid. 

Elke deelnemende gemeente heeft een afgevaardigde in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen 
Bestuur kent een Dagelijks Bestuur van drie personen. Besluitvorming binnen het bestuur vindt 
plaats bij meerderheid van stemmen. Namens de gemeente Tynaarlo neemt de portefeuillehouder 
Toerisme en Recreatie deel in het algemeen bestuur. 

5.   Financieel belang. 
De gemeente draagt jaarlijks bij in de kosten op basis van een vaste verdeelsleutel. 
De bijdrage voor 2009 bedraagt € 33.220. 

6.   Ontwikkelingen. 
      Het komend jaar zal in het teken staan van de ontwikkeling van een samenhangend beleid op het 

gebied van recreatie en toerisme bij de deelnemende gemeenten. Dit beleid moet worden 
afgestemd met de gemeenten in de aangrenzende provincies en in Duitsland. Zo moet de voor de 
ontwikkeling van het Fietsknooppuntensysteem bijvoorbeeld afstemming worden gezocht met de 
provincie Groningen. 

 Verwacht wordt dat recreatie en toerisme in onze regio een steeds grotere bijdrage gaat leveren 
aan de economie en werkgelegenheid. Investeringen in de kwaliteit en verbreding van de sector 
zijn daarom van groot belang. Eind 2008 wordt in dit kader het Ecorys-onderzoek naar de stand 
van recreatie en toerisme gepresenteerd. 

 
13.6  Toetsing bestaande verbonden partijen 
De toelichting op de verbonden partijen gaat minder ver dan een analyse per verbonden partij waaruit 
op basis van een risico analyse een toezichtarrangement wordt voorgesteld. 
 
Per verbonden partij zal eerst een risicoanalyse en daarna een toezichtarrangement worden 
opgesteld. Dit zal gefaseerd gebeuren.  
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14.  Grondbeleid 

 
 
 14.1 Beleidsuitgangspunten 
Om te kunnen voldoen aan de vraag naar bouwterreinen voor woningbouw en bedrijven voert de 
gemeente een actief grondbeleid. Dit betekent dat de gemeente actief de verwerving van de gronden 
oppakt zodat de planontwikkeling en het bouw- en woonrijp maken zoveel mogelijk door en onder 
regie van de gemeente wordt uitgevoerd. 
 
Het voeren van een actief grondbeleid om zelf locatieontwikkeling te initiëren brengt kansen en 
bedreigingen met zich mee. De marktsituatie, fluctuaties in de kostprijs van te verwerven gronden, 
renteschommelingen en de economische omstandigheden kunnen in sterke mate gedurende de 
voorbereidingsperiode en de looptijd van een complex zowel een positieve als negatieve invloed 
hebben op de exploitatie. 
 
Met grondexploitatie zijn vaak grote investeringsbedragen gemoeid. Strakke regie op de opzet en 
voortgang van de locatieontwikkeling en daarbinnen voldoende aandacht voor de financiële bewaking 
is een must.  
Dit heeft geleid tot de keuze voor “een grondbedrijf “als nieuwe zelfstandige afdeling binnen de 
gemeentelijke organisatie” en heet per 1 juli 2007  Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo, kortweg OBT. 
Het OBT voert de regie over de locatieontwikkeling, waarbij de aandacht zich de komende jaren vooral 
richt op de in het structuurplan opgenomen locaties. 
 
 
Speerpunten van het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo zijn : 
 

• voortgang in de planvorming voor nieuwbouw en herontwikkeling; 
• inrichten projectenadministratie voor lopende exploitaties; 
• ter hand nemen van initiatieven 
• opzetten budgetbewaking voor lopende exploitaties; 
• sturen op het vastgestelde toekomstresultaat voor alle exploitaties; 
• omvang Algemene Reserve OBT en bepalen risicoprofielen; 
• herzien Nota Grondbeleid op nieuwe Wro; 
• uitwerken integrale planningen locatieontwikkeling; 
• beschrijven administratieve organisatie 
• uitwerken regiefunctie OBT voor exploitatieovereenkomsten (kostenverhaal bij particulier 

initiatief gericht op locatieontwikkeling). 
 
 
Permanent wordt gewerkt aan een beter inzicht in de (strategische) grondpositie van de gemeente.  
De Nota Grondinventarisatie (afgerond voorjaar 2008) geeft inzicht in welke gronden uit strategische 
ontwikkelingsoverwegingen in eigendom bij het OBT dienen te blijven en welke gronden kunnen 
worden afgestoten. 
Met het inzicht in de gemeentelijke grondpositie zullen wij ons met u gaan beraden op de gewenste 
positie voor de periode na afloop van de huidige Structuurvisie (2016-e.v.). 
 
Marktconformiteit is het uniforme uitgangspunt bij het bepalen van de uitgifteprijzen. 
 
De omvang en looptijd van de complexen verschilt nogal. De komende jaren ligt het accent met name  
op de bestaande complexen: Ter Borch, Bedrijventerrein Vriezerbrug (uitgifte), Zuidoevers 
Zuidlaardermeer, Bovendiepen en Zwarte Lent, alsmede op de nieuwe complexen Donderen, 
Tynaarlo/Loopstukken 2e fase , Zuid-es Zuidlaren , Nieuwe Stukken Vries en Groote Veen Eelde. 
Vanzelfsprekend krijgen ook andere complexen, waaronder kleinere woningbouwplannetjes 
(merendeels inbreidingslocaties)  de nodige aandacht. Genoemd kunnen worden de Boskamp Vries 
(afronding), de voormalige C1000 in Zuidlaren, de Inloop Vries en de Goudenregenlaan in Zuidlaren. 
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Bijzondere aandacht gaat uit naar de voorziene ontwikkelingen in Nieuwe Akkers Paterswolde, 
Centrumplan Eelde en de Prins Bernhard Hoeve Zuidlaren. De gemeentelijke grondpositie op deze 
locaties zal mede gebruikt worden om een nader door u te formuleren kader in de sfeer van ruimtelijke 
ordening, volkshuisvesting, stedenbouw en voorzieningenniveau te realiseren. 
 
14.2 Financiële positie . 
De financiële positie van de grondexploitatie wordt aangegeven in de boekwaarde van de gronden 
binnen de grondexploitatie en de calculaties en prognoses welke per complex worden opgesteld. De 
verwachtingen daaromtrent en de voorziene eindwaardes worden meegenomen in de Jaarrekening en 
de berekening van de Algemene reserve OBT. 
In de rapportages voor de Voor- en Najaarsnota wordt daarop ook nader ingegaan. 
 
In de Nota Grondbeleid, welke op 12 juni 2007 door uw raad is vastgesteld, zijn regels vastgesteld met 
betrekking tot het instellen van een aparte risicoreserve, waarderingsgrondslagen, resultaatbepaling, 
verlies- en winstneming, risicobepaling, instellen en liquideren van complexen, de wijze van verkopen 
en het bepalen van verkoopprijzen en de planning en control cyclus. Deze regels vormen een solide 
basis voor de uitoefening voor de uitoefening van de regierol bij de gemeentelijke locatieontwikkeling. 
 
14.3 IJkmomenten. 
Voor de momenten van informatie verstrekking omtrent de complexen wordt aangehaakt bij de 
Planning en Controlcyclus van de Begroting. 
Deze momenten zijn :  

• Jaarrekening 
Bij de jaarrekening wordt van alle lopende complexen jaarlijks een nieuwe dan wel bijgestelde 
exploitatie ter vaststelling aangeboden. Voorts wordt de omvang van de Algemene Reserve 
OBT bepaald. Deze reserve is een buffer voor de risico’s grondexploitaties alsmede voor de 
jaarlijkse afdracht aan de Algemene Dienst. 

• Voorjaarsnota 
Bij de voorjaarsnota, kort op de jaarrekening, wordt de inhoudelijke voortgang toegelicht en 
nader ingegaan op de toekomstverwachting. 

• Najaarsnota 
Bij de najaarsnota wordt een geactualiseerde exploitatieopzet van de situatie halverwege het 
jaar aangeboden. 
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15. Reserves en voorzieningen 

 
 
15.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt een geactualiseerd beeld van de stand van de reserves en voorzieningen 

gegeven naar de stand van 1 januari 2009. 

Ook wordt het wettelijke en daarop gebaseerde gemeentelijk kader beschreven. 
 
15.2. Wettelijk kader.  
Het wettelijk kader is neergelegd in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). 
Het gemeentelijk kader is bepaald in de vastgestelde nota’s Cijfers in Letters, reserves en 
voorzieningen 2007 en de financiële verordening gemeente Tynaarlo. 
 
1. Reserves. 
Reserves zijn de vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. 
Bedrijfseconomisch gezien zijn reserves vrij te bestemmen. 
Door de raad kan aan bepaalde delen of reserves nader bestemmen. 
De reserves zijn daardoor te onderscheiden in algemene en bestemmingsreserves. 
 
a.  algemene reserves . 
Dit betreft -zoals hiervoor aangegeven- alle reserves met uitzondering van de bestemmingsreserves. 
Voor wat betreft de aanwending kunnen er beperkingen zijn indien de rente-opbrengst als algemeen 
dekkingsmiddel in de exploitatie is geraamd. 
In onze gemeente zijn dit de algemene reserve calamiteiten. 
 
b.  bestemmingsreserves. 
Dit betreft de reserves waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven. Het kenmerk is 
dat de bestemming kan worden gewijzigd. 

 
2.  Voorzieningen . 
Voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen. 
Het gaat bij voorzieningen om min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden 
kunnen worden. 
Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd 
onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten. 
Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en 
risico’s. 
Onder voorzieningen worden wettelijk verstaan: 
• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te     
  schatten; 
• op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of  
  verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 
• kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn   
  oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in  het voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening   
  strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren; 
• van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 
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15.3. Omvang reserves en voorzieningen. 
 

De reservepositie per 1-1-2009 wordt als volgt gecomprimeerd  weergegeven: 

 
Reserves en voorzieningen Stand per 1 januari  2009  

Arca 
5.500.000 

Argi 4.657.000 
    
Bestemmingsreserves 28.343.000 
  
Totaal reserves 38.500.000 

  
Voorzieningen 14.936.000 
  
Totaal Reserves en voorzieningen  53.436.000 

 
              

Op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen, zoals vastgesteld door de raad in februari 2008  
zijn de reserves en voorzieningen opgesteld. 
 
* Algemene Reserve Calamiteiten 
Het saldo is beschikbaar als weerstandscapaciteit voor de opvang van tegenvallers. 
 
* Algemene Reserve Grote Investeringen 
Deze reserve is vrij aanwendbaar. Via deze reserves lopen alle mutaties met betrekking tot de 
Investeringsplannen. 
De ontwikkeling van deze reserve is als volgt becijferd: 
Stand ultimo 2009                                            4.657.000 
stand ultimo 2010                                            4.459.000 
stand ultimo 2011                                            4.700.000 
stand ultimo 2012                                            4.693.000 

 
Het saldo ultimo 2012 biedt voldoende buffer voor een volgend college om middelen voorhanden te 
hebben voor nieuwe beleidskeuzes. 
Deze reserve wordt in 2013 met de verlate afdracht vanuit het OBT ten bedrage van € 2.100.000 
verhoogd. Deze afdracht stond aanvankelijk geraamd in 2010 voor een bedrag van € 2.400.000. 
In 2010 wordt een deel hiervan, zijnde € 300.000 toegevoegd. 
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16. Programma 1 t/m 30 
 
 
 
 1 Algemeen bestuur  

 2 Budgetcyclus  

 3 Brandweer en rampenbestrijding  

 4 Openbare orde en veiligheid  

 5 Communicatie  

 6 Publiekszaken  

 7 Algemene middelen  

 8 Wegen  

 9 Riolering en waterbeheersing  

10 Groen  

11 Begraven  

12 Reiniging  

13 Verkeer en vervoer  

14 Grondbedrijf  

15 Ruimtelijke ontwikkeling  

16 Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing  

17 Monumentenzorg  

18 Recreatie en toerisme  

19 Economische zaken  

20 Milieu  

21 Welzijn  

22 Kunst en cultuur  

23 Maatschappelijke zorg en volksgezondheid  

24 Schoolbestuurlijke taken  

25 Lokaal onderwijsbeleid  

26 Sport  

27 Inkomensvoorzieningen  

28 Maatschappelijke ondersteuning  

29 Minimabeleid  

30 Arbeidsmarktbeleid  

 
 
 
 
 
 
Programma 1 - Algemeen bestuur 
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Portefeuillehouder: F. van Zuilen 
 
Omschrijving Dit programma voorziet het gemeentebestuur, zowel de raad, het college van burgemeester en 

wethouders als de Rekenkamercommissie Tynaarlo van de ondersteuning en de middelen om als 
algemeen en dagelijks bestuur te kunnen functioneren. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de 
gemeente, stelt de kaders van het beleid vast en is verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. 
Daarnaast controleert de raad de uitvoering van het beleid door het college. De Rekenkamercommissie 
Tynaarlo is door de gemeenteraad ingesteld om de controlerende taak van de gemeenteraad te 
versterken. De ondersteuning die het bestuur krijgt is breed van aard en varieert van juridische adviezen 
tot het beschikbaar hebben van adequate huisvesting voor bestuur en gemeentelijke organisatie. 

 
Programma in 
beeld 

 
 

 
 
 

                                                              

 

  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Zorgvuldige en transparante besluitvorming  
Gemeenteraad en college nemen besluiten die voor de hele gemeente, groepen binnen de gemeente of 
individuen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Vaak zijn de keuzes die gemaakt worden bepalend 
voor het aanzicht van de gemeente en hebben deze invloed op de toekomstige mogelijkheden. Hiervoor 
is deskundige advisering vanuit de organisatie en eventueel door externen en raadpleging van de burgers 
van essentieel belang.  
 
Betrokken burgers  
Wij hechten grote waarde aan de betrokkenheid van onze burgers bij besluitvormingsprocessen. 
Raadsvergaderingen zijn openbaar en sinds medio 2008 ook via de website te volgen. Over de 
onderwerpen die op de agenda van de raad staan kan altijd ingesproken worden. De gemeenteraad 
reageert hier dan op. Via een burgerinitiatief kan een groep burgers een voorstel op de raadsagenda 
plaatsen. Hiervoor zijn maar 25 geldige handtekeningen nodig. Dit instrument zou vaker gebruikt kunnen 
worden. Verder streven we ernaar om burgers in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de 
voorbereiding van besluiten. (zie ook programma 5)   
 

Betrokkenheid van burgers bij het bestuur  
(effect kengetallen) 

 2007 2008 2009 

     

aantal raadsvergaderingen per jaar  19 19 19 

aantal ‘insprekers’ per jaar bij de raad  25 28 30 

aantal hits live uitzendingen gem. per raadsvergadering n.v.t. 600 700 

Aantal burgerinitiatieven  0 0 1 

 
 
Professionele organisatie   
Het gemeentebestuur van Tynaarlo wil een betrouwbare partner zijn: dat betekent voor ons dat de 
ambtelijke organisatie met het bestuur en de burgers realistische en haalbare afspraken maakt, die 
verifieerbaar worden nagekomen 
 
Rechtsbescherming voor de burger 
We willen voor de burgers die het niet eens zijn met beslissingen van het gemeentebestuur of zich 
onheus bejegend voelen door de gemeente een laagdrempelige kosteloze en zorgvuldige procedure 
beschikbaar hebben. We streven naar een zo vlot mogelijke afhandeling van de bezwaren en klachten. Bij 
bezwaarschriften wordt advies gevraagd van een onafhankelijke commissie. Klachten worden eerst intern 
behandeld. Is de klager niet tevreden over de afhandeling van de klacht dan kan de klacht worden 
voorgelegd aan de onafhankelijke externe Ombudsvrouw. 
 

Bezwaren en klachten 
 

 2007 2008 2009 

Bezwaren     
aantal bezwaren  109* 60 60 
% gegrond  10% 10% 10% 
% afwijkende besluiten na behandeling    3%   3%   3% 
 
Afhandeling bezwaar en beroep 
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Overschrijding afdoeningstermijn (max = 14 weken   0   0   0 
     
Klachten     
aantal interne procedure  17 60 40 
aantal klachten tweede lijn ombudsvrouw    3   5   5 

 
* De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor huishoudelijke hulp leverde in 2007 veel 
extra bezwaren. 
 
Kwaliteitsbewaking 
De burgemeester is op grond van artikel 170 Gemeentewet de kwaliteitsbewaker van de gemeente. 
Onder zijn verantwoordelijkheid brengt hij het burgerjaarverslag uit met een overzicht van minimaal de 
volgende onderwerpen: (1) kwaliteit van de dienstverlening, (2) kwaliteit rond burgerparticipatie (inspraak, 
referendum, burgerinitiatief), (3) inzicht in de afhandeling van bezwaren en klachten. 
 
Weg met overbodige regels 
We willen dat onze regelgeving duidelijk is geen overbodige regels bevat en ook voor de inwoners 
gemakkelijk te raadplegen is.   
 
Onafhankelijke controle op door gemeente uitgevoerd  beleid 
De gemeente wil door middel van onafhankelijke onderzoeken een beeld krijgen van de wijze waarop 
beleid is uitgevoerd.  Uit de uitkomsten van de onderzoeken kunnen we lering trekken voor de toekomst. 
 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

Vastgesteld Jaar van vaststelling Opmerkingen 
Verordening bezwaarschriften 2006 In werking 2007 
 
Verordening gemeentelijke ombudsman 

 
2005 

 
Halfjaarlijkse 
rapportage 

 
 Inspraakverordening 
 
Griffieplan 

 
2005 
 
2007 

 
 
 
Volop in uitvoering  

  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Zorgvuldige en transparante besluitvorming 
In de strategische raadsagenda en het collegeprogramma 2006-2010 hebben raad en college hun 
beleidsvoornemens voor deze collegeperiode vastgelegd. Besluiten worden zorgvuldig voorbereid.  
Beleidsonderwerpen en besluiten die hier voor geschikt zijn worden zoveel mogelijk met burgers en/of 
belangengroepen besproken.  
De raadsagenda’s en besluiten worden in de krant en op de website gepubliceerd. Ook de 
raadsvoorstellen en de videoregistraties van de vergaderingen zijn inmiddels digitaal beschikbaar 
waardoor kosten voor burger en gemeentebestuur bespaard worden, maar vooral de informatie sneller 
beschikbaar is en beter toegankelijk is. (http://raad.tynaarlo.nl)  
 In 2009 zal het raadsinformatiesysteem verder doorontwikkeld worden. Verder zal er gewerkt worden aan 
nog duidelijker en ook voor de burgers beter begrijpelijke raadsvoorstellen.  
De regelingenbank Gemeente Tynaarlo is volgens de landelijke richtlijnen ingericht en bevat de regels en 
het beleid van de gemeente. De regelingenbank Tynaarlo is gekoppeld aan de landelijke site en wordt 
voortdurend actueel gehouden. 
 
Betrokken burgers 
De gemeenteraad vergadert om de  twee weken. De frequente informatieavonden voor de gemeenteraad 
zijn ook voor burgers te bezoeken.  
De mogelijkheid van het burgerinitiatief zal opnieuw onder de aandacht gebracht worden.  De live 
uitzendingen via de website van de raadsvergaderingen bieden de inwoners een extra mogelijkheid om 
de raadsvergaderingen te volgen.  
In 2009 wil de gemeenteraad experimenteren met het vergaderen op locatie. Dus dichter bij de burgers. 
Verder zal de raad andere vergadermodellen of technieken ov overwegen waardoor de burgers nog beter 
dan nu het geval is bij de besluitvorming worden betrokken.  
Op gestructureerde wijze worden burgers bij nieuwe beleidsvoornemens en besluiten betrokken (zie 
programma 5) 
 
Rechtsbescherming voor de burger 
Bezwaarschriften 
Ongeveer 60 bezwaarschriften worden per jaar behandeld. Hierover adviseert de onafhankelijke 
commissie bezwaarschriften. Door een hogere frequentie van hoorzittingen worden de termijnen van 
afdoening verder bekort.  
Klachten 
Interne klachten worden volgens onze eigen procedureregels binnen zo kort mogelijke termijn behandeld. 
Verreweg de meeste klagers (meer dan 80%) gaan na de interne procedure niet door naar de 
ombudsvrouw. Voor 2009 wordt ongeveer hetzelfde beeld verwacht. De ombudsvrouw is de 
onafhankelijke externe klachtenvoorziening van de gemeente. 
Loket Paarse Krokodil 
Het loket Paarse Krokodil biedt aan inwoners en medewerkers de gelegenheid om ideeen voor afschaffen 
van overbodige regels of vereenvoudigen van procedures aan te dragen. Naar aanleiding van de 
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evaluatie over 2008 zal bekeken worden of het loket in deze vorm wordt voortgezet. 
 
Weg met overbodige regels  
Project vermindering administratieve lasten 
In samenwerking met zeven andere gemeenten in het Regioverband Groningen-Assen is een project 
opgestart voor de vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Met subsidie van 
het rijk voert een deskundig bureau dit project uit. Begin 2009 zullen aan de gemeenteraden in alle 
betrokken gemeenten voorstellen gedaan worden voor vereenvoudiging van regels en procedures. Voor 
zover mogelijk zal gestreefd worden naar uniformering van de regels en procedures in de verschillende 
gemeenten.  
 
Onafhankelijke controle op door gemeente uitgevoerd  beleid 
De Rekenkamercommissie Tynaarlo stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma op  een bijdrage te leveren 
aan de controlerende taak van de gemeenteraad en het lerende vermogen van de organisatie van de 
gemeente in het bijzonder.  
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Programma 1 Algemeen bestuur 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
01.01 Juridische en bestuurlijke beleidsadv. 144.287 119.912 142.593 146.380 150.413 154.489
01.02 Bestuursondersteuning P&O 52.865 77.645 86.060 88.238 90.532 92.786
01.03 Bezwaar, beroep en klachten 73.513 90.844 107.205 109.939 112.842 115.776
01.04 Kabinetswerkzaamheden 24.756 17.844 23.659 24.274 24.928 25.589
01.05 Bestuurssecretariaat 32.605 47.648 72.458 74.451 76.579 78.730
01.06 Raad 534.785 678.133 705.684 724.276 743.620 762.623
01.07 Burgemeester en wethouders 771.494 721.954 806.104 826.546 847.801 868.736
01.08 Bestuurlijke samenwerking 3.289 7.151 7.263 7.377 7.493 7.611
01.09 Bestuursondersteuning concerneenheid 169.937 167.770 229.333 235.667 242.487 249.166
01.10 Directie en projecten algemeen 30.839 71.166 61.319 63.185 65.110 67.096
    
Totaal lasten 1.838.370 2.000.067 2.241.678 2.300.333 2.361.805 2.422.602
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
01.03 Bezwaar, beroep en klachten 2.998  
01.06 Raad 262  
01.07 Burgemeester en wethouders 140  
    
Totaal baten 3.400 0 0 0 0 0
 
Resultaat voor bestemming 1.834.970 2.000.067 2.241.678 2.300.333 2.361.805 2.422.602
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve 14.448 21.953 8.580 8.580 8.580 8.580
Mutaties reserves -14.448 -21.953 -8.580 -8.580 -8.580 -8.580
 
Resultaat na bestemming 1.820.522 1.978.114 2.233.098 2.291.753 2.353.225 2.414.022
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
110 Loonbetalingen en sociale premies 817.797
120 Sociale uitkeringen personeel 75.225
300 Personeel van derden 12.921
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 197.761
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 2.385
610 Kapitaallasten 9.958
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 1.125.633
Totaal lasten 2.241.680
Baten  
Totaal baten 0
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Programma 2 - Budgetcyclus 
Portefeuillehouder: H. Kosmeijer 
 
Omschrijving Wij zijn over de gehele linie al een betrouwbare en transparante organisatie, waarbij we aan het motto 

“afspraak is afspraak” zichtbaar invulling geven. Dat kan echter nog beter. Daarom werken we toe naar 
het maken van prestatie-afspraken en onderhouden wij een adequaat systeem voor het volgen van de 
voortgang. 
Die combinatie moet bijdragen aan meer transparantie en een eenvoudige verificatie. Realisatie van de 
doelen van dit programma levert daarnaast een rechtstreekse bijdrage aan het strategische uitgangspunt 
van een professionele organisatie. 
 
We willen bereiken dat de kwaliteit van de plannen en de voortgangsrapportages zodanig is, dat deze 
bijdragen aan de betrouwbaarheid en transparantie van de organisatie. Daarbij richten we ons niet alleen 
op de financiën, maar ook op het bereiken van de operationele doelen, de doelmatigheid en de 
rechtmatigheid van de werkzaamheden. 

 
Programma in 
beeld 

 

  
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

We willen bereiken dat de kwaliteit van de plannen en de voortgangsrapportages zodanig is, dat deze 
bijdragen aan de betrouwbaarheid en transparantie van de organisatie. Daarbij richten we ons niet alleen 
op de financiën, maar ook op het bereiken van de operationele doelen, de doelmatigheid en de 
rechtmatigheid van de werkzaamheden. 
 

Afwijkingen in het jaarresultaat tov actuele 
begroting 
(output-stuurgetal) 

2004 2006 2008 2010 

% van de omzet met structureel karakter - 0,10% < 0,1% < 0,1% 
% van de omzet met incidenteel karakter 0,75% 0,75% < 0,50% < 0,25% 
% totaal van de omzet 0,75% 0,75% < 0.50% < 0.25% 

 
Kwaliteit van de organisatie - rechtmatig 
Rechtmatig werken vinden wij een minimale vereiste voor de organisatie, ook al moet aan veel eisen en 
voorschriften worden voldaan. Wij vinden dat in de komende periode de rechtmatigheid niet alleen voor 
de financiële processen, maar ook voor de juridische processen geborgd moet worden. Daarbij sluiten wij 
aan op de ontwikkeling van juridische kwaliteitszorg 
 

Kwaliteit van de organisatie 
(output-kengetal) 

2004 2006 2007 2008 2009 

beoordeling van de kwaliteit van de 
administratieve organisatie en interne controle 
rondom doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid, beoordeeld door de externe 
accountant, resulterend in 

     

- goedkeurende verklaring getrouwheid + + + + + 
- goedkeurende verklaring rechtmatigheid + + + + + 
- geplande audits vs gerealiseerd 5/5 Ca. 30 Ca. 30 Ca. 30 Ca.35 

 
Kwaliteit van de organisatie – doeltreffend en doelmatigheid 
Wij streven ernaar om duidelijk aan te kunnen tonen dat wij met een slimme inzet van mensen, geld en 
materialen onze doelen bereiken. Wij willen daarbij gebruik maken van externe onderzoeken en door de 
VNG goedgekeurde benchmarks. Ons streven is om op alle relevante terreinen binnen de bedrijfsvoering 
de “best practice” te kennen en die normen over te nemen. 
 
Meerjarig perspectief op beschikbare middelen 
Wij brengen vanuit middelenbeheer een advies uit in het kader van het meerjarig perspectief op de 
beschikbare middelen. Doel is dat het inzicht in de meerjarenbegroting en het meerjarig inzicht in de 
reserve en financieringspositie goed is. Dat staat opgenomen in de financiële begroting.  
 
Inhoudelijke discussie naar aanleiding van de cyclus 
Wij willen ook bijdragen dat discussies die over de onderdelen van de budgetcyclus gevoerd gaan worden 
gaan over richtingen van beleid en over keuzes die gemaakt worden. Wij denken dat onderdelen zoals de 
voorjaarsnota en de begroting zich goed lenen voor dergelijke discussies. Wel vinden wij dat de 
“technische informatievoorziening” dan op een goed niveau moet zijn. Daarom streven wij ernaar om 
samen met de gemeenteraad te komen tot een goede informatievoorziening.  
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Beheersing van overgedragen budgetten 
Concreet willen wij de komende jaren komen tot duidelijke prestatieafspraken en bijbehorende prestatie-
financieringen. Voor alle relevante overgedragen budgetten moet dit zijn gerealiseerd aan het eind van de 
collegeperiode. 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Financiele verordening van de 
gemeente Tynaarlo (ex art 212) 
 

Raad, 4 november 2004  

Controleverordening van de 
gemeente Tynaarlo (ex art 213) 
 

Raad, 4 november 2004  

Verordening onderzoek 
doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de 
gemeente Tynaarlo 
 

Raad, 4 november 2004  

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Naast de regulier werkzaamheden om goed en duidelijk budgetbeheer uit te voeren, wordt in 2009 extra 
aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van: 

− samenwerking bij procesbeschrijvingen en kwaliteitscontroles tussen juridische en financiële 
control taken. Ook willen we starten met een systematische manier van audien, die ingaat op de 
integrale kwaliteitszorg 
( bijv. INK model) 

In navolging van de plannen van eerdere jaren zal invulling worden gegeven aan: 
− de verdere ontwikkeling en het opstellen van contracten en dienstverleningsovereenkomsten / 

prestatieafspraken die duidelijk en meetbaar zijn 
− betere uitvoering van doeltreffendheidonderzoeken. Door de onderzoeken te koppelen aan 

acties binnen de afdelingen, willen wij met de beschikbare capaciteit alle geplande onderzoeken 
uitvoeren. Wij streven ernaar dat ook invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling van 
doelmatigheidsonderzoeken aan de hand van benchmarks. 
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Programma 2 Budgetcyclus 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
02.01 Beleidsadvisering financiën 48.271 52.677 48.501 49.862 51.303 52.711
02.02 Budgetcyclus 87.749 123.302 106.944 109.944 113.121 116.227
    
Totaal lasten 136.020 175.979 155.445 159.806 164.424 168.938
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
    
Totaal baten 0 0 0 0 0 0
 
Resultaat voor bestemming 136.020 175.979 155.445 159.806 164.424 168.938
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve   
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 136.020 175.979 155.445 159.806 164.424 168.938
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 155.445
Totaal lasten 155.445
Baten  
Totaal baten 0
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Programma 3 - Brandweer en rampenbestrijding 
Portefeuillehouder: F. van Zuilen 
 
Omschrijving De brandweer van de gemeente heeft de belangrijke taak om de hulpvragende burgers, recreanten en 

passanten te helpen als het op een of andere wijze mis gaat. Het gaat daarbij niet alleen om de 
(klassieke) brandweertaak als branden blussen en dieren in nood helpen, maar ook om het assisteren van 
de ambulancedienst en politie bij (verkeers-)ongevallen en het verlenen van bijstand bij grote calamiteiten 
met bluseenheden of leidinggevende functionarissen. Om die taken te kunnen uitvoeren moet het korps 
van goed materiaal, goede voertuigen en adequate huisvesting voorzien zijn en zal het personeel 
opgeleid, getraind en geoefend moeten zijn.  
Ons uitgangspunt van de genoemde inspanningen is dat onze brandweer tegen reële kosten een veilig en 
efficiënt optredend korps is, dat de burgers in, recreanten op en reizigers door het verzorgingsgebied op 
verantwoorde wijze helpt wanneer deze om hulp vragen. 

 
Programma in 
beeld 

 
  

  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Een veilige leefomgeving 
 

− waarvan de voorzienbare risico’s in kaart zijn gebracht (zie ook de Drentse Risicokaart 
(www.risicokaart.drenthe.nl) en waar noodzakelijke maatregelen worden getroffen die de 
onderkende risico’s tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau beperken (pro-actie): 

 
Pro-actie ken- en stuurgetallen  2004 2006 2008 2009 
Voorzienbare incidenten  6 6 4 4 
 
Aantal risico-opleverende objecten op Drentse 
Risicokaart 

     

- LPG-stations (binnen / buiten bebouwde kom)    4/1 3/1 
- Gaswinninglocaties    3 3 
 
Aantal risicobeperkende adviezen 

  
2 

 
5 

6 5 

- Bestemmingsplannen    5 3 
- Externe Veiligheid    1 2 

 
− waarin de regelgeving met betrekking tot brandveiligheid (preventie) wordt nageleefd: 

 
Preventie ken- en stuurgetallen  2004 2006 2008 2009 
Aantal uitgebrachte adviezen bouw-
/milieuvergunningen 

 40/4 34/1 40/1  
 

 
Gebruiksvergunningen bouwwerken 
(Bouwverordening): 

     

- inhaalslag gereed   100% 100% 100% 
- totaal afgegeven aantal   235 255 255 
- controle & handhavingspercentage   90% 80% 100% 
 
Gebruiksvergunningen tijdelijke bouwwerken (BBV): 

 
70 

 
70 

 
80 

 
?? 

Advisering (brand)veiligheid evenementen  80 173 190 ?? 
Uren voorlichting  10 25 80 50 
Aanvalsplannen / bereikbaarheidskaarten: % 
opgesteld / aantal 

 13%/10 100%/73 90%/83 ?? 

 
− die kan beschikken over een doelmatige en doelgerichte brandweerorganisatie (preparatie): 

 
Preparatie ken- en stuurgetallen 
Doelmatigheidsonderzoek implementatie 

 2006 
50% 

2007 
75% 

2008 
80% 

2009 
100% 

 
Personeel 

     

- sterkte percentage indienst versus benodigd 
- verhouding manschap/bevelvoerders 

 200% 
28/25 

200% 
40/22 

200% 
38/18 

200% 
45/20 

- opleidingen   100% opgeleid voor functie 
- oefeningen    17/25/19  
      
Procedures      
- handboek KAM    Uitgesteld regionaal 
- bluswaterknelpunten    gereed   
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- warme RI&E   Inventarisatie   
 
Materiaal/materieel 

  
volgens vervangingsschema 

 
− waar sprake is van een op het gemiddelde risico afgestemde 24-uurs paraatheid ten aanzien 

van brand, ongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen, rampen en zware ongevallen 
(repressie): 

 
Repressie ken- en stuurgetallen 2004 2006 2007 2008 

(t/m jun)  
2009 

Melding en alarmeringen      
brand 193 86   83   45  
- automatische meldingen vanaf 2005 
 

  319 177  

hulpverlening 100 80   85   26  
- verkeersongevallen     35   12  
 
Groningen Airport Eelde / 
cat 1b / cat 2a en b / cat 3a en b 

 
2/1/1 

 
0/0/0 

 
0/0/1 

 
2/0/0 

 

 
Aanrijtijden spoedmeldingen 

 
vanwege het invoeren van een regionaal systeem 
(nog) geen gegevens beschikbaar 

 
− waar de activiteiten na een voorval zijn gericht op een zo spoedig mogelijk herstel van de 

normale situatie voor slachtoffers, betrokkenen en de eigen organisatie (nazorg). 
 

Nazorg kengetallen 
Op het terrein van nazorg zijn geen stuurgetallen te noemen, daar het aantal en de zwaarte 
van incidenten en daarmee de behoefte tot nazorg niet stuurbaar is. 
 
De organisatie is wel geheel ingericht voor het houden van evaluaties en (trauma-) nazorg. 
  

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit 

programma. 
 

Vastgesteld beleidsstuk 
Beheersplan brandweer 
Tynaarlo 

Jaar van vaststelling 
Raad, 19-12-2000 

Opmerkingen 
 

 
Reventie activiteitenplan 
(PREVAP)2002 

 
Raad, 3-12-2002 

 

 
Regionaal Beheersplan  
Rampenbestrijding 

 
AB GR, 21-04-2004 

 
Gemeenschappelijke regeling 

 
Voorstel vervanging brandweer 
voertuigen 

 
Raad, 24-08-2004 

 

 
Handreiking toetsingscriteria 
RO en 
bestemmingsplannen  

 
B&W 14-12-2004 

 

 
Doelmatigheidsonderzoek 

 
B&W, 2005 
 

 

Terugdringen loze meldingen B&W, ??-2006  
 
Regionaal brandweer 
oefenbeleidsplan 
2006-2009 

 
RBD, 09-2006 

 

 
Project "Veiligheidsbewustzijn 
 
Brandweerpersoneel" 

 
RBD, 05-2007 
 
RBD, 05-2007 

 

  
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Brand de Punt 
Op 9 mei 2008 kwamen drie brandweermensen van de post Eelde om het leven bij de grote brand in de 
loods van scheepswerf Beuving in Yde-de Punt. 
De impact van dit incident is enorm. Vanuit de ervaring van andere gelijksoortige incidenten in het land 
(Haarlem-Koningskerk en Harderwijk) moet voor de nazorg rekening gehouden worden met een aantal 
fases. 

- acute incident fase in de eerste twee tot drie maanden; 
- verwerkingsperiode en nazorgfase; lengte niet te voorspellen, maar gedacht wordt aan ten 
minste één jaar; 
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- onderzoeksperiode van minimaal één jaar door het uitkomen, begeleiden en reageren op de 
rapporten van de diverse onderzoeksgroepen en –commissies; 
- herdenkingsperiode elk jaar rond 9 mei, tot minimaal 5 jaar na dato. 

Heeft in 2008 het incident al een zeer grote wissel getrokken op de uren van het gemeentelijk apparaat, 
ook in 2009 zal de nazorg en afhandeling van team Veiligheid en een groot aantal toegewezen 
projectmedewerkers vanuit andere teams in 2009 vele uren vragen. Naast team Veiligheid zijn er 
werkzaamheden voor het projectteam Nazorg (o.l.v. afdelingshoofd BMV), voorlichting/communicatie, 
BMO met name personeelszaken en uiteraard het college). 
Voor team Veiligheid is het extra urenbeslag 2009 vooralsnog geraamd ongeveer een halve fte extra. 
De gemeenteraad is in juni 2008 akkoord gegaan met een extra budget voor de gevolgen van het 
incident, voorlopig begroot op  € xxxxx.  Halverwege 2009 zal een eerste afrekening kunnen plaatsvinden 
 
Bedrijfszekerheid Brandweer  
De uitvoeringsplannen die voor 2008 stonden gepland hebben door bovenstaand vertraging opgelopen. 
Voor zover ze in 2008 nog zijn gestart zullen ze in 2009 alsnog worden afgrond. 

• De gemeente Tynaarlo en daarmee de brandweer is onderdeel van de Regionale Brandweer 
Drenthe. Het vormen van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is een waardevolle bijdrage aan 
het efficiënter inzetten van mensen en middelen bij zowel grootschalige en multidisciplinaire 
zaken, als bij het dagelijkse beheer en werk van de brandweer in Drenthe. Daarbij is van belang 
dat de lokale binding met en aansturing van onze brandweervrijwilligers gehandhaafd blijft. 

• Per 1 januari 2009 zal de VRD een feit zijn en kan met implementatie worden begonnen. 
• Verplichte regionalisering van de brandweer is niet aan de orde, maar het regionale bestuur 

ondersteunt de ontwikkeling van samenwerking vanuit de werkvloer.  
 
Preventie 
Het is beter om te voorkomen dat brandweerinzet nodig is. Het bewustzijn van brandgevaar en 
brandrisico’s bij de burgers wordt vergroot door dit sterk onder de aandacht te brengen. Daarvoor is het 
nodig om, naast formele en wettelijke middelen, andere acties uit te zetten zoals 

• een jaarlijkse voorlichtingsactie over brandveiligheid; 
• een jaarlijkse open dag met aandacht voor de overige 112-diensten en het preventieaspect; 
• voor 2009 (uitgesteld vanuit 2008) staat op het programma om op scholen (hoogste klassen 

basisschool en middelbare scholen) brandveiligheid en eerste hulp bij ongevallen een vast 
onderdeel van het lesprogramma te laten zijn. 

Per 1 oktober 2008 gaat het Gebruiksbesluit in werking.  
De wijzigingen die hieruit voortkomen zullen hoofdzakelijk nieuwe gebouwen betreffen. Het niveau van 
brandveiligheid blijft gelijk, maar de (financiële) lastendruk voor de aanvragers wordt lager, ten koste van 
de legesopbrengsten voor de gemeente (plm. € 1.500 op jaarbasis) 
De gewijzigde regelgeving en veranderende procedures zullen in 2009 nogmaals actief worden 
gecommuniceerd.  
 
Preparatie en Nazorg 
In de periode 2008-2010 wordt brandweer Drenthe-breed een “leeragentschap” opgezet. Deze instelling 
reguleert, stimuleert en verzamelt evaluaties en leermomenten van inzetten en oefeningen. Daarna 
worden de leermomenten en verbeterpunten op bruikbare wijze weer aangeboden aan de Drentse 
brandweren. 
 
Algemeen programma 3 en 4 
In de begrotingen van de afgelopen drie jaar zijn de extra inkomsten genoemd die in 2006 gedurende drie 
jaar waren toegevoegd aan het gemeentefonds ter leniging van gemaakte / te maken kosten voor 
openbare orde en veiligheid. 
Het regeringsbeleid steunde deze financiering, mede door het gehouden Cebeon onderzoek. In 2006 is 
afgesproken dat de komende drie jaar € 220 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd wordt, wat voor 
de gemeente Tynaarlo een extra inkomsten van € 340.000 per jaar, gedurende drie jaar betekende. Deze 
inkomsten zijn opgenomen in de begroting en er is een bestedingplan opgesteld. 
 
Naar aanleiding van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten “Samen aan de slag”  van 4 juni 2007 
zijn op een aantal punten acties uitgezet die in 2009 een beleidsmatig vervolg krijgen.  

• De verplichting om een gemeentelijk integraal veiligheidsplan te hebben en bij te houden zal 
resulteren in het opzetten van een (regionaal) meerjaren veiligheidsplan en wel voor de periode 
2010-2014. 

• Het hanteren van de wet BIBOB zal worden geëvalueerd en bijgesteld.  
• Het concretiseren van de invoering van de bestuurlijke boete, o.a. ter bestrijding van overlast in 

de openbare ruimte. 
• De invulling van de functie controleur/handhaver bij het Team Veiligheid gaat in 2009 de eerste 

resultaten opleveren, die bij de eerste marap worden geëvalueerd. 
Met betrekking tot de brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing worden in de komende periode 
kwaliteitseisen opgesteld waaraan gemeenten en Veiligheidsregio’s moeten voldoen. Een korte 
samenvatting: 

• Middels een AMvB en de “Wet op de Veiligheidsregio’s” wordt ingezet op het verbeteren van de 
brandweerzorg en de ontwikkeling van de Veiligheidsregio’s. 

• Transparante informatie-uitwisseling m.b.t. voorbereiding en optreden bij rampen en crisis en 
het daarbij borgen van informatie management. 

• Eind 2009 moet de voorbereidingen op de rampenbestrijding bij alle betrokken partijen op orde 
zijn. 
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Programma 3 Brandweer en rampenbestrijding 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
03.01 Rampenbestrijding 87.517 87.369 92.349 94.238 96.413 98.558
03.03 Preventie 211.714 285.689 150.280 154.432 158.814 163.080
03.04 Preparatie 370.840 345.144 290.027 294.342 300.232 306.096
03.05 Repressie 603.426 775.876 932.907 947.441 965.633 983.645
03.06 Nazorg 3.269 9.850 39.306 40.392 41.538 42.654
    
Totaal lasten 1.276.766 1.503.928 1.504.869 1.530.845 1.562.630 1.594.033
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
03.01 Rampenbestrijding 371  
03.03 Preventie 11.985  
03.05 Repressie 7.215 799 812 824 837 850
    
Totaal baten 19.571 799 812 824 837 850
 
Resultaat voor bestemming 1.257.195 1.503.129 1.504.057 1.530.021 1.561.793 1.593.183
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 28.000  
Onttrekking aan de reserve  7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Mutaties reserves 28.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
 
Resultaat na bestemming 1.285.195 1.496.129 1.497.057 1.523.021 1.554.793 1.586.183
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
110 Loonbetalingen en sociale premies 299.378
310 Energie 7.720
341 Betaalde belastingen 713
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 264.732
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 214.718
425 Overige inkomensoverdrachten 2.621
610 Kapitaallasten 68.447
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 646.540
Totaal lasten 1.504.869
Baten  
340 Overige goederen en diensten 812
Totaal baten 812
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Programma 4 - Openbare orde en veiligheid 
Portefeuillehouder: F. van Zuilen 
 
Omschrijving Een gevoel van fysieke geborgenheid en veiligheid is één van de belangrijkste voorwaarden voor het 

welbevinden van mensen. Wij zien het dan ook als een kerntaak van de gemeente om deze voorwaarde 
in te helpen vullen. Dat doen we door een veilige woonomgeving te creëren, overlast en vandalisme tegen 
te gaan door handhavend optreden daar waar nodig. 
 
Daarnaast bereiden wij ons intensief voor op onze rol bij rampen en grootschalige ongelukken, samen 
met onze partners in de rampenbestrijding. 
De veiligheidsrisico’s in de samenleving vragen een bestuurlijke structuur die slag– vaardig is en waarin 
democratische controle gewaarborgd is. Ons college onder– steunt samenwerking met de andere Drentse 
gemeenten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, 
geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van de openbare orde en veiligheid. 

 
Programma in 
beeld 

  
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

− Behalve naar objectieve veiligheid streven we er naar de subjectieve veiligheid, zoals die wordt 
beleefd door onze burgers op een zo hoog mogelijk niveau te brengen: 

 
Uit de 2-jaarlijkse Veiligheidsmonitor 2003 2005 2007 2009 
Onveiligheidsgevoelens     
( % bevolking dat zich vaak onveilig voelt) 3% 2% 2%  
 
Tevredenheid over zichtbaarheid politie op straat 

 
30% 

 
30% 

 
30% 

 

 
Tevredenheid over beschikbaarheid politie meting op de 
schaal 1-10 tevredenheid 

 
4,5 

 
4,7 

 
5 

 

 
Tevredenheid over contacten met politie 
( zeer tevreden over laatste contact met politie) 

 
65% 

 
66% 

 
70% 

 

2009 zijn streefcijfers     
 
Middels het gemeentelijk en regionaal veiligheidsplan (van gemeente, politie en justitie) wordt op vele 
onderwerpen gewerkt aan het verbeteren van bovenstaande cijfers. Eind 2008 begin 2009 zal de 
vernieuwde Veiligheidsmonitor uitgevoerd worden. Daarbij behoort een onderzoek naar de lokale situatie tot 
de mogelijkheid. 
 

− Door te anticiperen willen we verstoringen van de openbare orde en bedreigingen van de 
veiligheid in onze gemeente zo veel mogelijk voorkomen: 

 
Plannen en draaiboeken  2006 2007 2008 2009 
aantal coördinatieplannen OOV  3 3 2 2 
aantal draaiboeken evenementen  3 3 2 2 
actueel rampenplan  ja ja ja ja 
actueel rampenbestrijdingsplan GAE  ja herzien ja ja 
uitvoerbaar evenementenbeleid  ja herzien herzien ja 
uitvoerbaar standplaatsenbeleid  ja herzien herzien ja 

 
Vergunningen en handhaving  2006 2007 2008 2009 
Evenementenvergunningen (paraplu) 
 

   200   200   220   200 

Standplaatsvergunningen 
 

     24     26    26    26 

Drank & Horeca  
- nieuwe bedrijven     17     12    17    15 
- ontheffingen t.b.v. evenement     50     55    55    55 
- handhaving        0       0      0    25 
Wet op de kansspelen  
- onthefingen / vergunningen     29     30    30    30 
- handhaving         1      0      2 
 
Wegenverkeerswet 

 

-ontheffingen/verklaringen geen bezwaar    15    17   17    17 
-aanstellingsbesluiten verkeersregelaars    15    18   18    18 
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APV diverse vergunningen/ontheffingen 
 
Aantal BIBOB adviezen 
 

 
260 

    
    0 

 
280 

   
    2 

 
280 

    
    2 

 
250 

   
    2 

Aantal bezwaren op vergunningen 
 

 < 15 < 5 <5 <5 

 
In 2009 zal er naar verwachting een lichte daling optreden van het aantal vergunningen op basis van de APV 
het feit dat er in 2008 een dereguleringstraject is opgestart dat in 2009 geëffectueerd zal gaan worden. 
 
Daar waar verstoringen van de openbare orde en eventuele bedreigingen van de veiligheid onvermijdelijk 
zijn willen we de impact ervan beperken, zo nodig door repressief optreden.(n.b.: het geven van streefcijfers 
voor het volgende jaar 2008 is niet realistisch, omdat het hier getallen betreft die volgen uit hetgeen in de 
maatschappij gebeurd en niet het gevolg is van organisatie en werkwijze van de gemeente; e.e.a. is 
vergelijkbaar met de uitrukcijfers van de brandweer). 

 
Integrale veiligheid (output- en effect-kengetallen) 2005 2006 2007 2008 
 
Basisseenheid Noordenveld - Tynaarlo 

    

Overlast APV / leeftijd n.b. n.b. 48 55 
Oplossingspercentage alle misdrijven n.b. n.b. 30% 26% 
 
Aantal incidenten huiselijk geweld 

  
82 

 
80 

 
63 

Aangiften huiselijk geweld 18 33 49 41 
Aantal aangiftes zeden 20 21 19 10 
Oplossingspercentage 45% 62% 56% 67% 
 
Verkeersdoden 

 
  4 

 
  0 

 
  5 

 
  7 

Verkeer-ziekenhuisgewonden 52 35 64 38 
 
Aantal aangiften Geweld in publieke domein 

 
228 

 
267 

 
278 

 
255 

Totaal aantal incidenten geweld in publieke domein n.b. n.b. 416 408 
Oplossingspercentage bedreiging 76% 65% 64% 72% 
Oplossingspercentage mishandeling 79% 75% 94% 72% 
Aantal uren toezicht uitgaansgebieden 583 383 300 121 
Aantal uren controle hangplekken 1917 1981 1321 1149 
Aantal HALT verwijzingen 19 4 4 3 
Aantal veelplegers 0 0 0 0 
 
Uren Schooladoptieplan 

  
127 

 
35 

 
  0 

 
Aantal klachten tegen politie 

12 7 n.b.   7 

 
(Prognose op basis van liniaire doortelling in maanden) 

   

 
  

Opgemerkt moet worden dat dit cijfers zijn van de BE Noordenveld/Tynaarlo. De cijfers zijn dus een totaal uit 
de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo. 
 
 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
 

Vastgesteld beleidsstuk Jaar van vaststelling Opmerkingen 
Kledinginzameling B&W, 16-10-1998  
 
Standplaatsen en ventbeleid 

 
B&W, 09-09-2003 

 

 
Evenementenbeleid 

 
B&W, 17-02-2004 

 

 
Regionaal Beheersplan  
Rampenbestrijding 

 
AB GR, 21-04-2004 

 
Gemeenschappelijke regeling 

 
Rampenplan 

 
B&W, 21-06-2005 

 

 
Horeca convenant 

 
september 2006 

 
Met horecapartners 

 
Beleidslijn Wet BIBOB 

 
B&W, eind 2006 

 

 
Veiligheidsplan 2008  

 
Lokale driehoek, 09-2008 

 

 
Rampenbestrijdingsplan GAE 

 
Burgemeester, eind 2008 

 

 
  
Wat gaan we Achterstand 
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daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Door de op 1-1-2008 ontstane vacature AOV die op 1-3-2008 werd ingevuld en de daaropvolgende ramp op 
9-5-2008 is er en grote achterstand ontstaan op werkzaamheden welke gepland stonden in 2008. Deze 
achterstand zal eind 2008 en begin 2009 ingelopen moeten worden. Om te kunnen blijven voldoen aan 
wettelijke verplichtingen en reeds gemaakt afspraken zal extra capaciteit moeten worden ingezet eind 2008 
en begin 2009. 
    
Voorbereidingen rampenbestrijding en crisismanageme nt 
Het gemeentelijke apparaat heeft bij de bestrijding van zware ongevallen en rampen een 
verantwoordelijkheid in de verschillende deelprocessen. De personele invulling van deze deelprocessen 
vraagt om constante aandacht, immers taken en verantwoordelijkheden moeten voor een ieder duidelijk zijn. 
Van 2006 tot en met 2009 worden er in het kader van intergemeentelijke bijstand afspraken gemaakt en 
worden op regionale schaal twee processen per jaar geheel uitgewerkt en geïmplementeerd. In 2009 zal dan 
het gehele gemeentelijke apparaat getraind en geoefend zijn. In eerste helft 2009 zullen de 
programmaonderdelen uit het implementatie traject 2008 die door omstandigheden in 2008 niet aan de orde 
zijn geweest afgerond worden. 
 
Handhaving 
In 2007 is formatieruimte ontstaan om een handhaver aan te nemen die in eerste instantie zich richt op het 
gebied van de bijzondere wetten. Deze formatieplaats zal eind 2008 ingevuld worden. In 2009 wordt hij 
opgenomen in de integrale, gemeentelijke handhavingsystematiek. 
 
Omgevingsvergunning / project Vergunning&Handhaving  
Hoewel geen van de producten van programma 4 formeel binnen de omgevingsvergunning vallen, wordt 
toch gestreefd om de vergunningafgifte en de controle&handhaving op het gebied van de APV en de 
Bijzondere wetten aansluiting te laten geven bij de op te zetten afdeling. Doordat de inwerkingtreding van de 
WABO vooruit is geschoven naar vermoedelijk 2010 zijn hier in 2009 geen concrete acties in te verwachten. 
 
Samenwerking Haren en Tynaarlo 
Eind 2008 begin 2009 komt duidelijkheid over de wijze waarop, gekoppeld aan bovenstaand, een 
samenwerking met de gemeente Haren vorm zal krijgen. Gehanteerde uitgangspunten daarbij zijn dat het 
kwaliteitsniveau binnen Tynaarlo geborgd blijft en dat de systematiek in beide gemeenten vergelijkbaar 
wordt.  
 
Veiligheidsplan 
In het bestuursakkoord van 4 juni 2007 is voorgenomen dat uiterlijk per 1 januari 2008 in de gemeentewet is 
opgenomen dat elke gemeente verplicht een integraal veiligheidplan moet hebben. In 2009 zal dit plan 
concrete vormen aan moeten nemen. 
 
Veiligheidsregio Drenthe 
Na de uitgestelde besluitvorming in 2007 is besloten om een Veiligheidsregio Drenthe op te zetten die 
bestaat uit de Regionale brandweer Drenthe en de GHOR. Met de GGD Drenthe moeten werk- en 
functioneringsafspraken worden gemaakt. Met de politie Drenthe en de GGD-Drenthe worden bestuurlijke 
afspraken gemaakt. 2008 wordt het jaar van uitwerking en implementatie. De veiligheidsregio start met 
ingang van 01-01-2009. 
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Programma 4 Openbare orde en veiligheid 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
04.01 Openbare orde 62.107 636.732 455.277 107.239 110.313 113.305
04.02 Vergunningen 114.885 143.985 124.698 127.943 131.480 134.939
    
Totaal lasten 176.992 780.717 579.975 235.182 241.793 248.244
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
04.01 Openbare orde 600  
04.02 Vergunningen 29.619 20.810 21.137 21.469 21.806 22.148
    
Totaal baten 30.219 20.810 21.137 21.469 21.806 22.148
 
Resultaat voor bestemming 146.773 759.907 558.838 213.713 219.987 226.096
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve  185.000  
Mutaties reserves 0 -185.000 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 146.773 574.907 558.838 213.713 219.987 226.096
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 357.373
425 Overige inkomensoverdrachten 232
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 222.370
Totaal lasten 579.975
Baten  
340 Overige goederen en diensten 21.137
Totaal baten 21.137
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Programma 5 - Communicatie 
Portefeuillehouder: F. van Zuilen 
 
Omschrijving We hechten erg veel belang aan een goede communicatie met onze inwoners. We willen hen niet alleen 

zo goed mogelijk informeren over ons beleid, maar hen ook zoveel mogelijk betrekken bij het tot stand 
komen daarvan. We vinden het belangrijk dat ons beleid door zoveel mogelijk inwoners gedragen wordt. 
Tenslotte zijn wij er voor onze inwoners en niet andersom! Externe communicatie valt of staat met interne 
communicatie. Ook daar gaat onze aandacht naar uit. 
Daarnaast is het ons streven om het onze inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken om hun zaken met 
de gemeente te regelen. De klant is koning! 

 
Programma in 
beeld 

 
 

 

 

  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

We willen op een goed gestructureerde manier met onze burgerparticipatie omgaan. Op alle beleidsterreinen 
betrekken we burgers bij nieuw beleid.  Hiervoor hebben we vier modellen. “ Meedoen, Meepraten, 
meedenken en informeren.”  De inbreng van de inwoners varieert van het samen bedenken van de plannen 
met het gemeentebestuur (meedoen) tot het worden geinformeerd over al vaststaande plannen. De keuze 
voor een model is afhankelijk van de inbreng die mogelijk is voor inwoners. Als er sprake is van dwingende 
landelijke voorschriften is er weinig ruimte voor inbreng. Is er sprake van gemeentelijke vrijheid dan is er veel 
invloed mogelijk, In de eerste fase van nieuwe plannen wordt een model gekozen. Vooraf wordt zo goed 
duidelijk in welk stadium de burgers worden betrokken, binnen welke kaders het plaats vindt en wat de 
invloed van de burgerparticipatie is.  
 
We willen onze burgers tijdig, correct en volledig informeren. Het gaat hierbij om de wettelijk verplichte 
informatie, maar ook de bekendmaking van wetenswaardigheden en het toelichten  van plannen.  
 
Hiervoor bouwen we aan een steeds beter toegankelijke website. Internet gaat een steeds belangrijker rol 
spelen  Onze website is voor onze communicatie van groot belang en wordt goed bezocht. Bezochten in 
2005 nog bijna 60.000 mensen onze site, we verwachten in 2008 uit te komen boven de 200.000 bezoekers. 
Naar verwachting zal in 2009 het aantal bezoekers van de website rond dit hoge aantal stabiliseren. We zien 
dus dat het internet een steeds belangrijker rol speelt in de communicatie. De website wordt dan ook steeds 
doorontwikkeld. Ook in crisissituaties als er vele  malen meer dan het gewone aantal bezoekers zijn moet de 
website goede en actuele informatie bieden. Daarnaast kan in dit soort gevallen ook gebruik gemaakt 
worden van de landelijke website crisis.nl.  
 
Daarnaast blijven we onze inwoners wekelijks informeren via de gemeentebladzijde in de 
Oostermoer/Noordenveld. Het blijkt namelijk dat zijn dit ook nog steeds waarderen. Ook al is het een redelijk 
duur communicatiemiddel, we zullen de gemeentebladzijde blijven inzetten om niet alleen de wettelijk 
verplichte informatie naar buiten te brengen, maar ook om wetenswaardigheden bekend te maken en 
plannen toe te lichten. 
 
We willen heel graag weten wat onze inwoners van bepaalde onderwerpen vinden. Daarom hebben we 
samen met het NIPO een burgerpanel geïnstalleerd, dat we tweemaal per jaar een vraag willen voorleggen. 
 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  
Notitie burgerparticipatie 

Jaar van vaststelling 
2006 

Opmerkingen  

    
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Naast de reguliere taken op het gebied van begeleiding en ondersteuning in communicatietrajecten, zowel 
intern als extern, zijn er voor 2008 de volgende accenten. 
 
Burgerparticipatie 
Burgerparticipatie is het proces waarbij gemeente, betrokken burgers en eventueel externe deskundigen via 
een open houding naar elkaar en in een vooraf besproken aanpak samen vorm en inhoud geven aan (delen 
van) plannen of beleid. Het proces is gericht op het benutten van elkaars deskundigheid en het verhogen 
van draagvlak voor te nemen beslissingen. Vanaf eind 2008 werken we met de 4  participatie-modellen, die 
bij beleidsontwikkelingen worden toegepast – informeren, meepraten, meedenken, meedoen. In 2008 
hebben we de eerste ervaringen geevalueerd. In 2009 zal op meerdere terreinen gewerkt worden met deze 
modellen gewerkt worden. 
 
Burgerpanel 
In 2007 hebben we in samenwerking met het NIPO een burgerpanel ingesteld. 105 willekeurig gekozen 
respondenten beantwoorden een met hulp van het NIPO opgestelde vragenlijst. Het is de bedoeling het 
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panel 2 onderwerpen per jaar aan te bieden. In 2008 hebben de eerste onderzoeken plaatsgevonden. De 
uitkomsten zullen worden gebruikt  
 
Pers 
Wat in de krant staat is waar, denken veel mensen. Om onze journalisten in staat te stellen om met 
kloppende berichten te komen, informeren we ze zo goed mogelijk. Iedere week ontvangen ze de B&W 
besluiten, voorzien van een toelichting; we versturen regelmatig persberichten en eenmaal per 14 dagen 
ontvangen we de pers om hun vragen mondeling te beantwoorden. 
 
Website/Intranet 
Naast de informatie die we via onze website aan de burgers verstrekken wordt ook de digitale 
dienstverlening verder uitgebreid.  (Zie verder onder dienstverlening) 
Aan de reguliere website van de gemeente koppelen we nieuwe sites voor actuele projecten. De  
bouwprojecten Ter Borch, Groote Veen en Nieuwe Stukken en de site Tien jaar Tynaarlo zijn hier goede 
voorbeelden van. In 2009 zal dit verder worden uitgebreid.  
 
Raadscommunicatie 
In 2009 zullen we de digitale communicatie via het Raadsinformatiesysteem verder uitbouwen.   
 
Contact met inwoners 
Ook in 2009 zullen we twee keer een groep nieuwe inwoners in het gemeentehuis ontvangen. 
De portefeuillehouder plattelandsbeleid bezoekt ieder jaar alle 11 verenigingen voor dorpsbelangen. Deze 
vergaderingen leveren actielijsten op die in de organisatie worden uitgezet. 
Regelmatig ontvangen we in het gemeentehuis groepen inwoners en anderen voor een rondleiding. 
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Programma 5 Communicatie 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
05.01 Communicatie 73.929 126.531 331.881 195.666 200.952 206.295
05.02 Dienstverlenende communicatie 122.947 93.324 61.927 76.057 77.421 78.804
05.03 Mediabeleid 84.887 89.683 137.794 141.733 145.713
05.04 Promotie en public relations 63.144 195.965 31.183 31.673 32.170 32.675
    
Totaal lasten 344.907 505.503 424.991 441.190 452.276 463.487
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
05.02 Dienstverlenende communicatie 942  
05.04 Promotie en public relations 61  
    
Totaal baten 1.003 0 0 0 0 0
 
Resultaat voor bestemming 343.904 505.503 424.991 441.190 452.276 463.487
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve 15.000  
Mutaties reserves -15.000 0 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 328.904 505.503 424.991 441.190 452.276 463.487
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 116.561
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 308.430
Totaal lasten 424.991
Baten  
Totaal baten 0
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Programma 6 - Publiekszaken 
Portefeuillehouder: F. van Zuilen 
 
Omschrijving Het programma Publiekszaken verenigt een groot aantal werkzaamheden onder één centrale noemer: 

dienstverlening aan de burgers van Tynaarlo. Denk hierbij aan de Gemeentelijke Basis Administratie 
(GBA), Burgerlijke stand, Reisdocumenten, Verkiezingen en meldingen openbare ruimte. Daarnaast 
vallen ook de diverse toegangskanalen onder de verantwoordelijkheid van Publiekszaken, zoals de balie, 
de website en de telefonische ingang. Bij de uitvoering van het programma wordt steeds gezocht naar het 
evenwicht tussen een optimale dienstverlening en bijbehorende kosten.  
Klanttevredenheid is daarbij het uitgangspunt. We meten extern door middel van 
klanttevredenheidonderzoeken. Intern sturen we op de daarop afgestemde prestatie- en 
procesindicatoren. 

 
Programma in 
beeld 

 
 

 
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Programma 6 2007 2008 2009 
Klant    
KTV loket Publiekszaken (incl WMO) 7,7 7,8 7,9 

 
Gem.wachttijd loket in minuten 6 5 5 
KTV website 6,7 6,7 7 
KTV Tel. Info Centrum (TIC) 7,6 7,3 7,5 
% Telefoon TIC beantwoord  
<20 sec 

60% 60% 62% 
 

# klachten via BJC (prog 6+7) 18 18 13  
  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk 
Buitenste Binnen 
 

Jaar van vaststelling 
Raad, 27-08-2002 

Verordening GBA Raad, 06-06-2006 
 

Beheerregeling GBA 
 

B&W, 01-08-2008 

Reglement Burgerlijke stand Raad, 25-07-2008 
 

Verordening trouwlocaties Raad, 26-04-2005  
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

De focus binnen het programma Publiekszaken zal in 2009 liggen op klanttevredenheid (KTV) en 
productiesturing. 
 
Om een goede score van onze klanten te krijgen, is het van belang om met alle ambtenaren te werken 
aan klantgerichtheid. Daarom hebben we binnen de gemeente voor alle medewerkers de volgende 
uitgangspunten geformuleerd: 
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Dus van hoog tot laag; iedere werknemer van de gemeente Tynaarlo geeft op een klantvriendelijke wijze 
inhoud aan toegankelijkheid, betrouwbaarheid en proactiviteit. 
 
In de loop van 2009 moet dit zichtbaar worden in zowel gedrag als structuur. Denk bij dat laatste aan 
integratie van deze denkwijze in collegevoorstellen, afdelingsplannen en zelfs planningsitems met 
individuele medewerkers. Deze items maken inmiddels onderdeel uit de individuele werkplannen. 
 
Er is een organisatiebrede afsprakenset voor dienstverlening vastgelegd. Deze afspraken, een overzicht 
wat klanten van ons mogen verwachten, geeft onze klanten niet alleen inzicht in onze normen, maar ook 
in de realisatie van onze afspraken. 
 
In 2008 heeft een proef plaatsgevonden met ruimere openingstijden. Aan de hand van de evaluatie wordt 
bepaald of in 2009 de openingstijden worden verruimd en wat daar dan de consequenties van zijn. De 
uitkomsten van de maatwerkvragen, gesteld bij het klanttevredenheidonderzoek worden hier ook bij 
betrokken 
 
Om aan de wens van bruidsparen te voldoen wordt in 2009 de mogelijkheid geboden om zelf een 
huwelijkslocatie te kiezen en daarbij zelf een buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand mee te 
nemen. Wij denken dat daarmee Tynaarlo nog aantrekkelijker wordt als huwelijksgemeente. 
 
In 2008 is het al mogelijk om 74% van de diensten via internet aan te bieden. Dit is boven de norm van 
65%. In 2009 zal de digitale dienstverlening verder worden uitgebouwd. 
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Programma 6 Publiekszaken 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
06.01 Gemeentelijke basisadministratie 380.557 289.076 355.191 361.185 370.907 380.483
06.02 Burgerlijke stand 171.412 170.173 193.222 197.955 202.940 207.861
06.04 Opneming psychiatrische ziekenhuizen 550 6.080 5.034 5.140 5.250 5.361
06.05 Advies en korte dienstverlening 45.589 39.184 41.028 41.991 43.006 44.011
06.06 Reisdocumenten 188.260 174.016 179.612 183.611 187.813 191.984
06.07 Rijbewijzen 146.060 110.007 113.272 115.547 117.916 120.282
06.08 Overige documenten (inv.park/pas65) 33.374 33.920 35.254 36.008 36.798 37.583
06.09 Verkiezingen 53.621 26.703 27.302 27.749 28.242 28.740
06.10 Privacy bescherming  5.933 6.443 6.607 6.782 6.954
06.11 Intra- en internet 81.834 100.809 105.464 108.183 111.069 113.911
06.12 Infobalie 362.061 334.989 367.664 377.601 388.189 398.600
06.13 Geo-informatie 150.455 133.441 146.802 150.326 154.038 157.723
06.14 Brs-beheer 3.728 6.763 6.869 6.977 7.087 7.198
    
Totaal lasten 1.617.501 1.431.094 1.583.157 1.618.880 1.660.037 1.700.691
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
06.01 Gemeentelijke basisadministratie 21.182 21.604 21.943 22.288 22.638 22.993
06.02 Burgerlijke stand 96.835 99.000 100.554 102.133 103.736 105.365
06.05 Advies en korte dienstverlening 356 6.027 6.122 6.218 6.315 6.415
06.06 Reisdocumenten 250.461 223.190 226.694 230.253 233.868 237.540
06.07 Rijbewijzen 152.325 144.600 146.870 149.176 151.518 153.897
06.08 Overige documenten (inv.park/pas65) 23.922 19.562 19.869 20.181 20.498 20.820
06.11 Intra- en internet 3.500  
06.13 Geo-informatie 12.330  
    
Totaal baten 560.911 513.983 522.052 530.249 538.573 547.030
 
Resultaat voor bestemming 1.056.590 917.111 1.061.105 1.088.631 1.121.464 1.153.661
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve 5.228  
Mutaties reserves -5.228 0 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 1.051.362 917.111 1.061.105 1.088.631 1.121.464 1.153.661
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
110 Loonbetalingen en sociale premies 13.603
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 224.646
411 Inkomensoverdrachten aan het Rijk 120.712
610 Kapitaallasten 3.156
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 1.221.040
Totaal lasten 1.583.157
Baten  
340 Overige goederen en diensten 522.053
Totaal baten 522.053
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Programma 7 - Algemene middelen 
Portefeuillehouder: H. Kosmeijer 
 
Omschrijving De gemeente Tynaarlo zal ook voor de komende jaren steeds weer keuzemaatregelen moeten nemen om 

te zorgen voor goede en reëel sluitende begrotingen en een goede balans (reserve) positie.  
 
Het algemene doel is om een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau te bereiken met zo laag mogelijke 
financiële lasten voor de bewoners. Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat aan het eind van deze 
collegeperiode een reserve aanwezig is die het dan ook voor de komende jaren ruimte geeft voor keuzes. 
 
Belastingen 
In de voorgaande collegeperiode schreven wij o.a. : 

• de gemeentelijke tarieven en heffingen zijn gebaseerd op kostendekking; 
• belastingen worden maximaal verhoogd met de prijsindex voor gezinsconsumptie; 
• kritisch kijken naar de soorten belastingen. 

 

 

Programma in 
beeld 

 

 

 
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Wij voeren een financieel beleid dat is gestoeld op een reële sluitende begroting in meerjarig perspectief 
inclusief een gezonde reservepositie. Verder is het principe dat gemeentelijke tarieven en heffingen op 
een kostendekkend niveau komen. De belastingen worden in beginsel niet verder verhoogd dan 
trendmatige ontwikkelingen. 
 
Samengevat willen we 

− een blijvend sluitende begroting in meerjarig perspectief 
− een gezonde reservepositie 

 
 
Ondanks de teruglopende vrije reserves in 2007 en 2008 is het perspectief dat in 2010 een vrij 
besteedbaar bedrag van € 4 miljoen aanwezig is. Daarmee wordt aan de doelstelling voldaan. De groei 
van de vrij besteedbare reserves in 2009 en 2010 komt door BNG dividend en een bijdrage grondbedrijf 
i.v.m. rentevoordelen grondbedrijf in de jaren 2005-2007. 
 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) moeten vanaf 
2004 de mutaties in de reserves worden verantwoord in de exploitatie van de gemeente. Het inzicht in de 
reservepositie is van belang voor een goede beoordeling van het financieel beleid. 
 
Verder willen we: 

− kostendekkende gemeentelijke tarieven, 
− evenwichtige lastenverdeling over verschillende categorieën belastingplichtige  
− trendmatige ontwikkeling van belastingen 

Reservepositie in  
€ * miljoen  
(output - stuurgetal) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 

Stand van de reserves + 
voorzieningen *) 

 43  40  40   39  39  38  37 

Stand van vrije beschikbare 
deel **) 

 3,4  4,3  4,5   3,8  3,3  2,7  4,0 
 

% van vrije beschikbare deel  7,9  10,8  11,3   9,7  8,5  7,1  10,8 
 

*) per 31.12. Van het jaar        
**) ARGI en BCF -/- verplichtingen 
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Wij streven naar een goede kwaliteit van de belastingheffing en de afhandeling van 
bezwaren. 
 

Doorlooptijd afhandeling bezwaren 
(kalenderdagen) 
in kalenderdagen 

2005 
 
35 

2006 
 
35 

2007 
 
35 

2008 
 
35 

2009 
 
35 

      
 

Kwaliteit heffen belastingen en leges 
 
% bezwrschr t.o.v. # beschikkingen WOZ 
 
% bezwrschr t.o.v. # beschikk. OZB/Riool 
 
% bezwrschr t.o.v. # beschikk. Afval 
 
% bezwrsch WOZ verstrd < 1 sept 07 
 

2005 
 
10,83% 
 
3,03% 
 
0,18% 
 
75% 

2007 
 
1,60% 
 
0,30% 
 
0,30% 
 
99% 

2008 
 
1% 
 
0,30% 
 
0,30% 
 
99% 

2009 

Gemeentelijke tarieven en belastingen   
(output - stuurgetal) 
 

2005 2007 2008 2009 
 

Kostendekkendheid van tarieven 
- bouwvergunningen 
- reisdocumenten 
- rijbewijzen 
- begraven 
 

}  
 
 
ca 95% > 95% 
 

 

 
Belastingstarieven woningen 
(output stuur en kengetallen) 
 

 
2005 

 
2007 

 
2008 

 
 
 

- eigenarendeel (per € 2.268) 1,90    
- eigenarendeel (per € 2.500)  2,10   
- gebruikersdeel (per € 2.268) 1,52    
- gebruikersdeel niet-wo (per € 2.500)  1,68   
 3,42 3,78   

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Financiële verordening van de 
gemeente Tynaarlo (ex art 212) 

Raad, 4 november 2003  

 
Controleverordening van de 
gemeente Tynaarlo (ex art 213) 

 
Raad, 4 november 2003 

 

 
Verordening onderzoek 
doelmatigheid en doeltreffendheid 
van de gemeente Tynaarlo 

 
Raad, 4 november 2003 

 

 
Kaderbrief voor de begroting 2006 

 
Raad, februari 2006 ?! 

 

 
Legesverordening 2006 eb 

 
Raad, 22-11-2005 

 

 
Legestabel 2006 
1e wijziging legestabel 2006 
 

 
Raad, 12-09-2006 

 
Staat op raadsagenda => 
loopt 

Verordeningen:   
- brandweerrechten 2006 Raad, 22-11-2005  
- rioolrechten 2006 Idem  
- lijkbezorgingsrechten 2006 Idem  
- onroerend zaakbelasting 2006 Idem  
- forensenbelasting 2006 Idem  
- toeristenbelasting Raad, 21-12-2004  
- reinigingsheffing 2006  2006 Raad, 22-11-2005  
- marktgeldverordening 2006 idem   

  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Reservepositie op orde houden in meerjarig perspectief 
 
Wij zullen ook de komende jaren de beschikbare ruimte van de reserves in de gaten houden. Omdat de 
reserves “Algemene reserve met Inkomensfunctie” en “Algemene reserve grote investeringen” de 
komende jaren benut gaan worden zullen wij met voorstellen komen om de reserves weer aan te 
zuiveren.  
Omdat de reserves ook jaarlijks worden benut voor intensiveringen of uitbreiding van beleid, en omdat wij 
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deze financiële ruimte belangrijk vinden om op ontwikkelingen in te kunnen spelen streven wij naar een 
structurele voeding van de reserves. 
 
Bij de kaderbrief 2009 die begin 2009 wordt behandeld door de gemeenteraad wordt ook de jaarlijkse 
nota reserves en voorzieningen gepresenteerd, waarin voorstellen hieromtrent worden gedaan. Daarin 
wordt ook de verbeterslag opgenomen om meer inzicht te geven in doel, verloop, omvang en afloop van 
de reserves en voorzieningen. 
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Programma 7 Algemene middelen 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
07.01 Belastingen 277.775 341.930 364.652 373.287 382.623 391.858
07.02 Waardering onroerende zaken 289.108 398.072 409.370 419.301 429.949 440.468
07.03 Algemene uitkering 386 1.588 1.808 1.858 1.912 1.964
07.04 Treasury 6.603 11.360 11.561 11.730 11.909 12.084
07.05 Reserves en voorzieningen 300.675 2.118 2.410 2.478 2.549 2.619
07.06 Onvoorziene lasten/ algemene 

stelposten 
565.335 1.138.946 1.406.949 1.480.594 1.487.705 1.493.968

07.07 Saldo van kostenplaatsen -1.065.322 2.587.048 1.061.444 1.044.246 1.026.097 1.006.233
07.08 Saldo van baten en lasten  -100.000  
07.09 Verzekeringen 256.516 124.349 122.994 124.893 126.942 129.020
07.12 Dividend 68  
07.13 Saldo van de financieringsfunctie 3.146.751 3.994.101 3.623.669 3.745.932 2.879.902 2.637.325
07.14 Vereveningsbijdrage BTW-

Compensatiefonds 
181.521 85.000  

07.15 Overige algemene dekkingsmiddelen 2.619.035 2.027.950 2.831.387 2.606.000 2.840.063 2.586.000
    
Totaal lasten 6.578.451 10.612.462 9.836.244 9.810.319 9.189.651 8.701.539
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
07.01 Belastingen 78.100 36.164 36.732 37.308 37.894 38.489
07.02 Waardering onroerende zaken 158.807 158.806  
07.05 Reserves en voorzieningen 350.213 316.063  
07.06 Onvoorziene lasten/ algem. stelposten 1.026.805  
07.07 Saldo van kostenplaatsen -3.276 4.022.848 3.688.560 3.549.857 3.425.913 3.308.033
07.09 Verzekeringen 84.891 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
07.10 Lokale heffingen 3.439.468 3.736.906 3.849.407 3.982.756 4.120.276 4.241.289
07.11 Algemene uitkering (dekkingsmiddelen) 22.517.639 24.203.841 26.043.602 26.453.644 26.925.218 27.693.816
07.12 Dividend 2.814.376 820.271 565.000 565.000 565.000 565.000
07.13 Saldo van de financieringsfunctie 2.395.594 2.550.000 3.050.000 3.150.000 2.150.000 1.950.000
07.15 Overige algemene dekkingsmiddelen 2.268.822 3.106.450 2.840.063 3.033.126 2.738.063
    
Totaal baten 35.131.439 35.849.899 40.344.751 40.583.628 40.262.427 40.539.690
 
Resultaat voor bestemming -28.552.988 -25.237.437 -30.508.507 -30.773.309 -31.072.776 -31.838.151
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 5.689.291 7.997.808 2.941.387 2.716.000 2.696.000 2.696.000
Onttrekking aan de reserve 4.913.794 11.301.563 2.862.989 2.322.839 2.322.839 2.322.839
Mutaties reserves 775.497 -3.303.755 78.398 393.161 373.161 373.161
 
Resultaat na bestemming -27.777.491 -28.541.192 -30.430.109 -30.380.148 -30.699.615 -31.464.990
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
000 Niet in te delen lasten 1.565.132
210 Werkelijk betaalde rente 3.616.545
220 Toegerekende rente 2.831.387
230 Afschrijvingen 1.056.354
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 133.414
610 Kapitaallasten 14.481
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 618.930
Totaal lasten 9.836.243
Baten  
220 Toegerekende rente 9.845.010
340 Overige goederen en diensten 38.680
401 Belasting op producten 3.796.941
402 Belasting op inkomen van gezinnen 50.519
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 26.043.602
423 Overige inkomensoverdrachten 5.000
570 Aandelen en overige deelnemingen 565.000
Totaal baten 40.344.752
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Programma 8 - Wegen  
Portefeuillehouder: J.D. Frieling 
 
Omschrijving We zorgen voor veilige en begaanbare wegen, fiets- en voetpaden. Daarbij is een goede doorstroming 

van het verkeer van groot belang. 
 
Programma in 
beeld 

   
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

We streven naar een zo veilig mogelijke woonomgeving. Dat is essentieel voor het gevoel van 
veiligheidsbeleving. We streven naar een zo goed mogelijke bereikbaarheid van woningen, bedrijven en 
voorzieningen. 
 
We proberen het aantal schadeclaims minimaal te stabiliseren, ondanks het feit dat de weggebruiker 
steeds gemakkelijker een schadeclaim indient. 
 

Schadeclaims 
 

2005 2006 2007 2008 *) 

Aantal ingediende schadeclaims        28        25          25     10 
Totaal geclaimde bedragen (in €) 15.703 17.636 118.926 8.947 
Totaal uitbetaald aan claims (in €)   8.661 11.209   14.084 2.701 
 
*) cijfers 2007 op basis van gegevens tot 1 september 
De uitbetaalde claims vallen met name onder de eigen risico grens. 

 
In het kader van het Beheer van de Openbare Ruimte (BOR) streven wij naar het handhaven van het 
huidige kwaliteitsniveau (sober en degelijk) van ons wegenarsenaal. 
 

Wegen op basisniveau : 6 
(Effect-stuurgetal) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

Een redelijk onderhouden omgeving. 
Incidenteel een kleine achterstand in het 
beheer, niet storend. Enig zwerfvuil kan 
voorkomen. Bewoners beleven het niet als erg 
vuil of onvoldoende onderhouden. Kan wat 
sober lijken.  
 
Bron: kwaliteitscatalogus 
Gemeente Tynaarlo 

5,8  
 

6,2 6,6*) 6,6 *) 6,5 *) 

 
*) De realitief forse stijging van het kwaliteitsniveau is het 
gevolg van de eenmalige extra investering in 2006/2007 
 

 
Mutaties wegenbestand                                    2007        2008     2009      
Toename in aantal kilometers verharde wegen               0,7 
en fietspaden 

           2,6                  3,3 

Te verwijderen fietspaden 
 

           1,35 
            

 

 
We willen dat alle bruggen in de gemeente Tynaarlo voldoen aan de van toepassing zijnde 
verkeersklasse en voldoen aan de eisen die een veilig gebruik van de bruggen bewerkstelligen. 
We willen een actueel inzicht in de onderhoudstoestand van het wegenareaal. 
Daartoe voeren wij jaarlijks een inspectie uit. Die hebben we nodig om de werkelijke toestand van de 
wegen af te kunnen zetten tegen het gewenste niveau ten aanzien van in te zetten middelen en uit te 
voeren activiteiten. 
 

Voortgang/resultaat weginspecties 
output-stuurgetal en kengetallen 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

% wegen cf. planning geïnspecteerd 100 100 100 100 100 
gemiddeld cijfer verharde wegen (BOR norm 
6) 

 5,8  6,2  6,6  6,5  6,5 
 

 
gemiddeld cijfer zandwegen 

 
varieert tussen 4 en 8, afhankelijk 
van jaargetijde en weersgesteldheid 
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gemiddeld cijfer fietspaden (BOR norm 6)  5,2  6  6,6   6,6  6,5 
 

gemiddeld cijfer voetpaden (BOR norm 6)  5,2  6  6,6  6,3  6,2 
 
Per 1 mei 2007 zijn we gestart met de invoering van het nieuwe meldingen volgsysteem. Voordeel hiervan 
is met name de efficiëntere afhandeling en de mogelijke benutting voor managementrapportages. Via dit 
systeem kunnen we de klanten,op verzoek, via het systeem snel en eenvoudig informeren over de 
voortgang van de klachtafhandeling. 
 

Aantal meldingen + kwaliteit afhandeling 
 

 2007 *) 2008 **) 

aantal meldingen via meldingen 
volgsysteem 

     351  236 

*) van 1-5-2007 t/m 31-12-2007 
**) van 1-1-2008 t/m 1-7-2008 

    

afhandeling binnen 1 week     90% 90% ***) 
***) resterende 10% is wens boven 
beheer niveau 

    

 
We willen een openbare ruimte, incl. de toegang naar publieksaantrekkende voorzieningen, die geschikt 
is voor mensen met een handicap. 
 
We willen bermen die voor iedereen goed en vrij toegankelijk zijn en sloten die we onderhouden op het 
gegarandeerde BOR-niveau (sober en degelijk). Voor schouwsloten houden we het geëiste niveau aan 
van de Waterschapskeur, inhoudende dat hierbij met name gelet wordt op de waterafvoerende functie. 
 

Bermen en sloten op basisniveau : 6 
(Effect-stuurgetal) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

Een redelijk onderhouden omgeving. 
Incidenteel een kleine achterstand in het 
beheer, niet storend. Bewoners beleven 
het niet onvoldoende onderhouden. Kan 
wat sober lijken.  
Bron: kwaliteitscatalogus % 
schouwsloten cf. Waterschapskeur 
waarderingscijfer burgers Tynaarlo 

  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 

 
We streven naar een zodanige optimalisatie van de openbare verlichting, dat recht gedaan wordt aan de 
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de leefbaarheid. We gaan zeer terughoudend om met 
uitbreiding van de openbare verlichting in het buitengebied. Zo mogelijk en mits verantwoord zullen we het 
niveau van de o.v. in het buitengebied naar beneden toe bijstellen. 
Daarnaast streven we naar een zo laag mogelijk energieverbruik in de vorm van gebruik van 
energiezuinige armaturen. 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

Vastgesteld beleidsstuk Jaar van vaststelling Opmerkingen 
Beleidsplan Openbare 
verlichting 

Raad, 2-12-2003 Actualisatie BenW, 6-5-2008 

 
Inspectie bruggen 

 
BenW, 26-9-2006 

 

Gladheidsbestrijding 
Oeverbescherming 

BenW, 31-10-2006 
BenW, voorjaar 2009 

 

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Wegen en paden 
Om het afgesproken BOR niveau te kunnen halen, voeren we jaarlijks een weginspectie uit op basis 
waarvan de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk worden benut. 
 
Onkruidbestrijding op verhardingen 
Het onkruid bestrijden op de verhardingen wordt zoveel mogelijk gedaan middels borstelen. Hierdoor 
kunnen wij de milieubelasting zoveel mogelijk beperken. De voetpaden, vluchtheuvels, parkeerplaatsen, 
pleintjes en inritten worden twee keer per jaar onkruid vrij gemaakt. Hierbij zoeken we zoveel mogelijk 
naar afstemming met het straatvegen, zodat we zo efficiënt mogelijk bezig zijn.  
 
Voorzieningen gehandicapten in de openbare ruimte 
In 2009 gaan we de voorzieningen voor gehandicapten in Eelde-Paterswolde vervolmaken en gaan we 
een start maken met de uitvoering van maatregelen in Zuidlaren. Dit doen we in nauw overleg met de 
Werkgroep Toegankelijkheid Tynaarlo (WTG). 
 
Bruggen en tunnels 
In mei 2005 is de raad geïnformeerd over de uitgevoerde inspectie met betrekking tot de 
onderhoudsituatie van de gemeentelijke bruggen. Hierbij was er in een aantal gevallen sprake van 
achterstallig onderhoud. Om de lasten te spreiden is gekozen voor de uitvoering van het onderhoud in 3 
fasen. Fase 1 is met name gebruikt voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud (uitgevoerd in 2006 – 
begin 2007). Fase 2 is uitgevoerd in 2008.In 2009 gaan we fase 3 (laatste fase) uitvoeren. Daarmee 
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voldoen onze bruggen weer aan de daarvoor geldende eisen.  
 
Bermen en sloten 
In 2007 is het onderhoud van bermen en sloten voor drie jaar aanbesteed met de mogelijkheid om dit nog 
met twee jaar te verlengen. Dit betekent dat wij voor 2009 zeker weten dat wij het gegarandeerde BOR-
niveau kunnen halen. 
 
 
Openbare verlichting 
In december 2003 is het huidige Beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld door de raad. Hierbij 
behoort een investeringsplan in 10 fases van ongeveer € 250.000,- per fase. 
Hiervan hebben we inmiddels 3 fasen uitgevoerd. 
Om in te kunnen spelen op de voortschrijdende technologische ontwikkelingen op o.v. gebied, hebben we 
het o.v. beleidsplan in 2008 geactualiseerd en de uit te voeren maatregelen hierop aangepast. 
Het geactualiseerde beleidsplan voorziet opnieuw een verbeterslag waarbij energiebesparing een 
belangrijk item vormt. In 2009 gaan we fase 4 ter hand nemen, wat met name inhoudt het vervangen van 
TLS armaturen en het aanbrengen van electronische voorschakelapparatuur, met als doel zoveel mogelijk 
energie te besparen. 
 
Gladheidsbestrijding 
Op basis van het in oktober 2006 herziene beleid gaan we de gladheidsbestrijding uitvoeren. 
 
Nutsbedrijven 
De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is op 1 juli 2008 in werking getreden. Deze 
“Grondroerdersregeling” houdt in dat de uitwisseling van opgevraagde gegevens van kabels en leidingen 
(KLIC-meldingen) digitaal moet gebeuren. De gemeente als netbeheerder is verplicht haar belangen te 
registreren bij het Kadaster. Het kadaster heeft deze taak overgenomen van het KLIC. Medio 2009 
moeten grondroerders en netbeheerders aan deze wet voldoen.  
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Programma 8 Wegen 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
08.01 Wegen 2.348.628 2.004.024 1.406.194 1.385.682 1.403.588 1.412.057
08.02 Bruggen en tunnels 89.628 117.329 16.775 17.032 17.416 17.802
08.03 Bermen en sloten 373.836 347.919 360.214 360.478 367.372 374.326
08.04 Openbare verlichting 340.302 467.864 499.151 482.208 487.888 493.665
08.05 Gladheidbestrijding 56.674 141.300 137.943 139.238 142.046 144.875
08.06 Vergunningen in het kader van wegen 36.545 24.630 28.296 28.881 29.487 30.097
    
Totaal lasten 3.245.613 3.103.066 2.448.573 2.413.519 2.447.797 2.472.822
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
08.01 Wegen 48.337 35.427 36.136 36.858 37.595 38.347
08.03 Bermen en sloten -153  
08.04 Openbare verlichting  2.462 2.501 2.540 2.580 2.620
08.06 Vergunningen in het kader van wegen 15.135 15.956 16.207 16.461 16.719 16.982
    
Totaal baten 63.319 53.845 54.844 55.859 56.894 57.949
 
Resultaat voor bestemming 3.182.294 3.049.221 2.393.729 2.357.660 2.390.903 2.414.873
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Onttrekking aan de reserve 1.221.519 327.232  
Mutaties reserves -1.131.519 -237.232 90.000 90.000 90.000 90.000
 
Resultaat na bestemming 2.050.775 2.811.989 2.483.729 2.447.660 2.480.903 2.504.873
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
310 Energie 175.629
341 Betaalde belastingen 46.311
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 1.243.572
610 Kapitaallasten 314.837
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 668.225
Totaal lasten 2.448.574
Baten  
340 Overige goederen en diensten 18.707
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 36.136
Totaal baten 54.843
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Programma 9 - Riolering en waterhuishouding 
Portefeuillehouder: H.H. Assies 
 
Omschrijving Klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking vragen om een andere aanpak 

van ons waterbeleid, waaronder ook het rioleringsbeleid valt. Een goede kwaliteit van het 
oppervlaktewater en het goed functioneren van het rioolstelsel zijn essentieel voor een duurzaam 
leefmilieu. 
Vanaf 1-1-2008 is de gemeente het aanspreekpunt voor de grondwaterproblematiek en regisseur met 
betrekking tot de probleemverkenning en het zoeken naar mogelijke oplossingen.  
Voortvloeiend uit o.a. de KaderRichtlijn Water (KRW), is het Regionaal Bestuursakkoord Water 
“Groningen en Drenthe werken aan water” opgesteld. 
Riolering speelt hierin een belangrijke rol. 
De hieruit voortvloeiende maatregelen zijn verwerkt in het GRP 2008 – 2012 (Gemeentelijk 
Rioleringsplan). 

 
Programma in 
beeld 

 
 

  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

We beogen een schoon en veilig leefmilieu. De doelen waar wij ons richten zijn:       
− Inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde stedelijk afvalwater. *)  
− Inzameling en verwerking van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor lokale 

waterhuishouding. 
− Beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond 

gegeven bestemming in het openbare gebied. 
− Transport van het ingezamelde stedelijk afvalwater naar een geschikt lozingspunt. 
− Het voorkomen van ongewenste emissies naar opervlaktewater, bodem en grondwater. 
− Het voorkomen van overlast voor de omgeving. 

 
*) Stedelijk afvalwater omvat huishoudelijk water of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, 
afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. Hemelwater wordt, zolang het niet in aanraking 
komt met ander afvalwater of verontreinigingen, niet meer beschouwd als afvalwater. 
 

mutaties rioleringsbestand   2007 2008 2009 
vrij verval riolering (in km)    1,97 6,59 3,61 
rioolgemalen         1      2      1 
persleiding (in km)     1,915  0,6 
drukunits (aantal)           1  0 
bergbezinkbasins (aantal)           0           2 
- Voorzieningen 
 

      

Riool retributies 
Output-stuur en -kengetallen 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

rioolretributie per huishouden (tot 250 m3)     
- Tynaarlo (obv 2% per jaar) 176 180 183 191 195 199 *) 
- Aa en Hunze 193 191 208,8        175,05  221,25**)    ? 
- Noordenveld 163 170 177 187,15 197,65  ? 
       
stand van het fonds per 1-1-2008 (in € * .000) 2.300   
       
*) Dit is het voorlopige tarief, gebaseerd op een trendmatige verhoging 
**) Dit is het tarief gebaseerd op een waterverbruik van 175 tot 200 m3 

Onderhoud en beheer van riolering vindt plaats op het niveau dat in het GRP is vastgelegd voor de 
periode 2008 - 2012. 
 

Scheiding vuil en regenwater  
                

2005 2006 2007 2008 2009 

% regenwater  68% 69% 70% 71% 72% 
% vuil water  32% 31% 30% 29% 28% 

 
 
Per 1 mei 2007 zijn we gestart met de invoering van het nieuwe meldingen volgsysteem. Voordeel hiervan 
is met name de efficiëntere afhandeling en de mogelijke benutting voor managementrapportages. Via dit 
systeem kunnen we de klanten, op verzoek, snel en eenvoudig informeren over de voortgang van de 
klachtafhandeling. 
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Aantal meldingen + kwaliteit afhandeling  2007 *) 2008 **) 
aantal meldingen     295  178 
*) 1 mei t/m 31 december 2007 
**) 1 januari tot 1 juli 2008 
 

     

opgeloste storingen < 24 uur     95%  95% 
  

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
GRP 2008 - 2012 Raad 23-9-2008 

 
 

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Activiteiten voortkomend uit het GRP 2008 – 2012 
• Het vervaardigen van een waterbeheerkaart, waarop watergangen in de woonkernen staan 

aangegeven, met vermelding van de van belang zijn de functies in relatie tot de watergangen 
van het waterschap. 

• Vertaling wateropgave als gevolg van actualisatie van het waterplan Tynaarlo, met een 
gedetailleerde uitwerking voor Eelde, Vries en Zuidlaren. 

• Opstellen afkoppelplannen voor de woonkernen. 
• Het formuleren van beleid van de gemeentelijke taken m.b.t. de grondwaterproblematiek. 
• Start opzet meetnet m.b.t. het vastleggen van grondwaterstanden in stedelijk gebied. 
• Instellen waterloket. 
• Het uitvoeren van onderzoeken en maatregelen voortkomend uit de verbrede gemeentelijke 

watertaken. 
• In overleg met het w.s. Hunze en Aa’s zoeken naar oplossingen voor afvoer hemelwater vanuit 

Zuid-es en voormalig kazerneterrein te Zuidlaren. 
• Onderzoek naar foutieve regenwateraansluitingen (vuilwater op regenwaterriool) 
• Sanering waterbodems achter overstorten. 
• Onderzoek naar grondwateroverlast. 
• Uitvoering maatregelen in Eelde in het kader van basisinspanningen en kwaliteitsspoor en 

overige vervangingsmaatregelen. 
• Vervanging riolering op basis van inspecties. 
• Bijhouden gegevensbestanden(GBI) 
• Start maken met het verkrijgen van inzicht in kostenverdeling voor de afvoer van stedelijk 

afvalwater, hemelwater en grondwater. 
 
Riolering Eelde / Paterswolde 
Het bestaande rioolstelsel voldeed aan de basisinspanning. Mede als gevolg van het opwaarderen van 
het omliggende gebied moest het stelsel voldoen aan het waterkwaliteitspoor in plaats van de 
basisinspanning. Inmiddels is overeenstemming bereikt met beide waterschappen over het hieruit 
voortvloeiende pakket van maatregelen.   
In 2009 gaan we de volgende maatregelen uitvoeren. 

• Aanpassing riolering Hoofdweg/Duinstraat/Brinkhovenlaan/Industrieweg  
• Aanpassing riolering Zuideinde 
• Aanpassing riolering Zevenhuizerweg 

 
Sluiting afvalwaterzuivering Zuidlaren 
In 2008 is de zuiveringsinstallatie in Zuidlaren gesloten en wordt het afvalwater van Zuidlaren, Midlaren, 
De Groeve en Zuidlaarderveen afgevoerd naar de nieuwe zuivering in Foxhol. 
 
Herziening rioleringsplan Zuidlaren 
In het kader van Verkeer kern Zuidlaren hebben we een aantal aanpassingen in de riolering 
meegenomen, zoals deze zijn aangegeven in de herberekening van Zuidlaren. In 2009 zullen we een 
herberekening van het rioleringsplan uitvoeren op basis van alle gerealiseerde verbeteringen. Hierbij 
nemen we ook reeds eerder uitgevoerde verbeteringen en wijzigingen in het rioolstelsel mee. Op basis 
hiervan wordt bepaald welke aanvullende aanpassingen nog moeten worden uitgevoerd, opdat het 
rioolstelsel van Zuidlaren aan de thans geldende eisen zal voldoen. 
 
Sanering waterbodems 
In 2009 zal de waterbodem achter de overstort aan de Ubbenaseweg in Zeijen worden gesaneerd. 
 
Uitdiepen bergingsvijvers 
In 2009 zullen de volgende vijvers worden uitgediept en/of uitgebaggerd. 

• Vijvers plan De Fledders te Vries 
• Vijver Diepsloot te Vries 
• Brilvijver te Zuidlaren 
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Programma 9 Riolering en waterhuishouding 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
09.01 Waterbeheer 2.268 29.867 40.137 41.235 42.389 43.543
09.02 Riolering 2.873.480 3.046.549 2.884.319 2.911.756 2.969.659 3.028.735
09.03 Vergunningen in het kader van 

waterbeh. 
5.532 11.673 12.512 12.737 12.967 13.200

    
Totaal lasten 2.881.280 3.088.089 2.936.968 2.965.728 3.025.015 3.085.478
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
09.02 Riolering 2.916.813 3.113.623 2.962.346 2.990.944 3.050.071 3.110.370
09.03 Vergunningen in het kader van 

waterbeh. 
 10.000 10.157 10.316 10.478 10.643

    
Totaal baten 2.916.813 3.123.623 2.972.503 3.001.260 3.060.549 3.121.013
 
Resultaat voor bestemming -35.533 -35.534 -35.535 -35.532 -35.534 -35.535
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 35.534 35.534 35.534 35.534 35.534 35.534
Onttrekking aan de reserve   
Mutaties reserves 35.534 35.534 35.534 35.534 35.534 35.534
 
Resultaat na bestemming 1 0 -1 2 0 -1
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
000 Niet in te delen lasten 358.515
310 Energie 103.206
341 Betaalde belastingen 2.741
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 529.302
610 Kapitaallasten 1.426.829
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 516.375
Totaal lasten 2.936.968
Baten  
340 Overige goederen en diensten 168.601
401 Belasting op producten 265.200
402 Belasting op inkomen van gezinnen 2.509.322
600 Reserveringen 29.380
Totaal baten 2.972.503
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Programma 10 - Openbaar groen 
Portefeuillehouder: H.H. Assies 
 
Omschrijving De gemeente Tynaarlo koestert haar groene karakter door beleid en beheer rondom het groen af te 

stemmen op het landschappelijke en historische raamwerk, passend binnen de normen van de huidige 
tijd. Technische, wettelijke, financiële en sociale normen gelden hierbij als randvoorwaarde en zijn samen 
in balans. 

 
Programma in 
beeld 

 

  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

De kaders voor het kwaliteitsniveau voor het beheer van de openbare ruimte zijn vastgelegd het 
handboek BOR (Beheer Openbare Ruimte). De verschillende onderhoudsniveaus zijn hierin 
gevisualiseerd. We willen een: 
 

- sobere en degelijke kwaliteit van de inrichting en het beheer van het openbare groen 
 

Verzorgingsgraad groen : 6  2007 2008 2009 2010 2011 
Aantal ha. te beheren groen  455   460   465   469   470 
BOR niveau     6     6     6     6       6 
¹ Een redelijk onderhouden omgeving.      
      
Incidenteel een kleine achterstand in het 
beheer, niet storend. Enig zwerfvuil kan 
voorkomen. Bewoners beleven het niet als erg 
vuil of onvoldoende onderhouden. Kan wat 
sober lijken. 
Bron : kwaliteitscatalogus Gemeente Tynaarlo 
 

     

 
− goede kwaliteit van de speelvoorzieningen (cf. Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen) 
− een sobere en degelijke kwaliteit van het straat- en parkmeubilair 

 
Speelvoorzieningen                                              2007 2008 2009 2010 2011 
Aantal aanvragen 10 15 10 10 10 
Aantal gehonoreerd   2   4   2   2   2 
Schouw speelvoorzieningen 100% 100% 100% 100% 100% 
Waardering speelvoorzieningen   7   7   7   7   7 
Waardering straat en parkmeubilair   6   6   6   6   6 

 
In de woonwijk Ter Borch zijn inmiddels ook de eerste twee nieuwe speelplekken gerealiseerd. Deze 
plekken zijn samen met de bewoners ontworpen en daarna door de gemeente aangelegd. 
  
Met de kapverordening beogen we de waardevolle en monumentale bomen te beschermen. Hierbij zetten 
we wel in op een optimale en efficiënte uitvoering van het kapvergunningenbeleid. 
 

Kapvergunningen                                              2007 2008 2009 2010 2011 
% afgehandeld binnen wettelijke termijn  100  100  100  100  100 
% verleend                                
% geweigerd                                                  
aantal aanvragen 

   95 
  2,5           
 188 

   95 
  2,5           
 145 

   95 
  2,5           
 200 

   95 
  2,5           
 200 

   95 
  2,5           
 200 

      
Cijfers van 2008 zijn gebaseerd op stand van 
zaken per 31 juli 2008 

     

      
 
Wij houden de meldingen en klachten bij om tot verbetering van de waardering voor het openbaar groen 
te krijgen. Meldingen worden snel en volledig beantwoord en afgehandeld.  
 

Aantal meldingen  2007 2008 2009 2010 2011 
 
aantal meldingen 
via meldingen volgsysteem 
 

 
 639 

 
600 

 
650 

 
650 

 
650 

afhandeling binnen 1 week (op norm gebracht)  90% 90% 90% 90% 90% 
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*) resterende 10% is wens boven beheer niveau      
 
 

  
 

Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 
 

Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
BOR Raad, 26-2-2002 Bij vaststellen begroting 2005 is 

besloten tot een lager beheer 
niveau dan in 2002 

 
Speelvoorzieningenbeleid 

 
Raad, december 1998 

 

 
Bermen en slotenbeleid 

 
B&W, 6 -6-2000 

 

 
Bomenbeleid, basismodule 

 
Raad, februari 2006 

 

 
Evaluatie 
speelvoorzieningbeleid 

 
Raad, november 2006 

 

 
Bomenbeleid, monumentale en 
waardevolle bomen 
 
Bomenstructuurplan                 

 
B&W, 19 december 2006 
 
 
 
Raad, oktober 2008 
 

 

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Groenstructuurplan 
In 2008 is in samenwerking met de afdeling Beleid en Projecten een start gemaakt met het 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en het Groenstructuurplan. Hierbij is aansluiting gezocht bij de 
landschapsvisie en het landschapsbeleidsplan. Doelstelling voor 2009 is het vaststellen van het 
Groenstructuurplan. 
 
Bomenbeleidsplan 
In 2008 is het Bomenstructuurplan vastgesteld samen met de monumentale bomenlijst moet dit voor 2009 
leiden tot een mogelijke vereenvoudiging van het kapvergunningenbeleid. Dit vergt voor 2009 een goede 
inventarisatie van de monumentale bomen in de gemeente.  
Naast het beleidsmatige deel worden ook de deelplannen bomenbeheer en kwaliteitshandboek in 2009 
opgepakt.  
 
Speelvoorzieningen 
Voor 2009 zal er met name aandacht zijn voor het schoon, heel en veilig houden van de 
speelvoorzieningen. Veel speelvoorzieningen zijn geplaatst in de periode direct na de herindeling en zijn 
nu circa 10 jaar oud. Samen met de inventarisatie van de speelvoorzieningen in het kader van het 
speelvoorzieningen beleid in 2008 zal een inventarisatie gemaakt worden van de te verwachten 
vervangingskosten in de komende periode.  
Straat- en parkmeubilair 
Vanaf 1 januari 2008 zijn de incidentele budgetten weer beschikbaar voor het straat- en parkmeubilair. Dit 
houdt in dat er in 2008, 2009 en 2010 weer middelen zijn om het beheer voort te zetten. Ondanks dat is 
het noodzakelijk om in de komende jaren eens kritisch te kijken naar de opbouw van het areaal en het 
gebruik en het beheer daarvan. Daar waar mogelijk en wenselijk zal voor een versobering worden 
gekozen.  
 
Verzorgingsgraad Groen 
In 2008 is het groenonderhoud meerjarig aanbesteed. Dit heeft als voordeel dat er een langdurige relatie 
met de diverse aannemers opgebouwd kan worden. Dit moet leiden tot een stabiel onderhoud van het 
groen in de gemeente. De verwachting is dan ook dat we het huidige onderhoudsniveau van een zes 
kunnen vasthouden. In 2008 is voor het eerst geschouwd met een digitaal schouwsysteem, voor 2009 en 
verder willen we dit uitbreiden zodat meerdere partijen kunnen gaan schouwen.  
 
Onderhoud beschoeiingen vijvers 
In 2008 is een inventarisatie en planning gemaakt voor de vervanging van de beschoeiingen. Tijdens 
deze inventarisatie is ook gekeken naar de hoeveelheid slib in de waterpartijen. Dit heeft geleidt tot een 
uitvoeringsplanning voor 2009 en 2010. In 2008 hebben er met name werkzaamheden plaatsgevonden in 
de haven van Zuidlaren. Voor 2009 staan de waterpartijen in de Fledders op het programma. 
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Programma 10 Openbaar groen 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
10.01 Dorpsgroen 1.806.063 1.616.059 1.571.119 1.596.087 2.183.061 2.228.809
10.02 Landschappelijk groen 320.572 485.157 490.783 495.747 507.972 520.221
10.03 Kapvergunningen 34.115 575 5.931 6.427 6.948 7.470
10.04 Straatmeubilair 36.265 161.067 84.782 85.782 88.071 90.361
10.05 Speelvoorzieningen 163.658 153.193 190.827 192.028 196.840 201.661
    
Totaal lasten 2.360.673 2.416.051 2.343.442 2.376.071 2.982.892 3.048.522
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
10.01 Dorpsgroen 39.480  
10.02 Landschappelijk groen 6.569 9.067 9.224 9.383 9.545 9.711
10.03 Kapvergunningen 2.132 2.446 2.484 2.523 2.563 2.603
10.04 Straatmeubilair 735  
10.05 Speelvoorzieningen 2.538  
    
Totaal baten 51.454 11.513 11.708 11.906 12.108 12.314
 
Resultaat voor bestemming 2.309.219 2.404.538 2.331.734 2.364.165 2.970.784 3.036.208
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve 461.904  
Mutaties reserves -461.904 0 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 1.847.315 2.404.538 2.331.734 2.364.165 2.970.784 3.036.208
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
000 Niet in te delen lasten -12.000
300 Personeel van derden 279.540
310 Energie 73
341 Betaalde belastingen 6.547
342 Betaalde pachten en erfpachten 1.541
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 345.644
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 3.044
600 Reserveringen 8.682
610 Kapitaallasten 4.902
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 1.705.470
Totaal lasten 2.343.443
Baten  
321 Huren 231
340 Overige goederen en diensten 8.071
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 3.407
Totaal baten 11.709
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Programma 11 - Begraven 
Portefeuillehouder: H.H. Assies 
 
Omschrijving Mensen hechten aan een kwalitatief hoogwaardige en sfeervolle inrichting van begraafplaatsen. Onze 

gemeente heeft de beschikking over vijf begraafplaatsen, verdeeld over de kernen Eelde, Vries en 
Zuidlaren. Een goede, piëteitsvolle dienstverlening rondom de ter aarde bestelling van overledenen 
vinden we belangrijk. 

 
Programma in 
beeld 

  
 

  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

We willen voorzien in een goede en piëteitsvolle dienstverlening rondom begrafenissen. We willen dat de 
begraafplaatsen (opstallen, terrein en graven) voldoen aan het afgesproken niveau van onderhoud (BOR). 
Voor onkruid op verharding geldt het streefcijfer 6. Meubilair, zwerfvuil en groen een streefwaarde 8 en 
gebouwen een 6. 
 

Onderhoud begraafplaatsen 
(output-kengetal) 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

mate van realisatie BOR groen 8 8 8 8 8 
mate van realisatie BOR gebouwen 6 6 6 6 6 

 
 
We streven naar een maximale kostendekkendheid binnen de financiële kaders van de wijze van 
tariefsbepaling voor begraven zoals die door de Raad zijn gesteld. Voor de komende jaren wordt een 
boventrendmatige verhoging voorgesteld. De verhoging zal in totaal 10% per jaar zijn. De 
kostendekkendheid voor het programma zal dan in 2010 ca 45% bedragen 
 

Kostendekkendheid 
(output-stuurgetal) 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

mate van kostendekkendheid 39% 41% 43% 45% 47% 
 

 
Verhoudingen urnenkelder / graven en beschikbare ru imte 
We willen goed inzicht hebben in de beschikbare ruimte zodat op tijd maatregelen kunnen worden 
genomen. Een aantal indicatoren zijn benoemd en zullen vanaf 2007 beschikbaar zijn 
 

Gegevens en beschikbare ruimte 
(output-kengetal) 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

% urnenkelders tov graven 4% 4% 4% 4% 4% 
Beschikbare begraafruimte (in jaren) 4 3 2 1 1 
Beschikbare urnenruimte (in jaren) 4 3 2 1 1 

  
  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
 

Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Verordening op heffing en 
invordering van 
lijkbezorgingsrechten 

Raad, 30-11-2004  

 
Verordening voor het gebruik en 
het beheer van de gem. begr. 
plaatsen in de gemeente 
Tynaarlo 

 
Raad, 25-06-2002 

 

 
Vaststelling van nadere regels 
voor de gemeentelijke 
begraafplaatsen 

 
B&W, 9-07-2002 

 

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

De activiteiten voor dit programma vallen uiteen in drie delen 
 
Beleid en administratie 
In 2008 zijn een aantal uitgangspunten voor het beleid en de uitvoering vrij gegeven voor de inspraak en 



 105 

vastgesteld. Dit betekent voor 2009 een verdere uitwerking van het beleid en de automatisering van de 
begraafadministratie. 
 
Onderhoud en beheer van de begraafplaatsen . 
De belangrijkste activiteiten op dit gebied zijn het onderhoud en beheer van de begraafplaatsen volgens 
de vastgestelde BOR-normen en de planvorming en ontwikkeling van de inrichting van de 
begraafplaatsen. 
 
Beschikbaar hebben van begraafcapaciteit 
Zoals aangegeven onder beleid en administratie is er bijzondere aandacht voor de huidige capaciteit van 
de begraafplaatsen en de toekomstige capaciteitsbehoefte. In 2007 is de begraafplaats De Walakker in 
Zuidlaren uitgebreid. De verwachting is dat deze uitbreiding voldoende zal zijn voor de komende 20 jaar.  
 
Op begraafplaats de Eswal in Vries zijn in 2008 de urnenkelders uitgebreid. Hierbij is ook een urnenmuur 
worden aangelegd. Door deze maatregelen is er voldoende capaciteit tot 2011, zowel voor begraven als 
voor urnenbijzettingen.  
 
In 2011 zullen de te verwachten uit(in)breidingen van begraafplaats de Duinen in Eelde en de Eswal in 
Vries gereed moeten zijn. 

 



 106 

 
Programma 11 Begraven 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
11.01 Begraafplaatsen 471.878 599.622 642.553 632.631 643.477 654.329
    
Totaal lasten 471.878 599.622 642.553 632.631 643.477 654.329
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
11.01 Begraafplaatsen 197.733 222.896 241.396 259.950 263.560 267.228
    
Totaal baten 197.733 222.896 241.396 259.950 263.560 267.228
 
Resultaat voor bestemming 274.145 376.726 401.157 372.681 379.917 387.101
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve   
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 274.145 376.726 401.157 372.681 379.917 387.101
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
310 Energie 1.146
341 Betaalde belastingen 491
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 20.724
600 Reserveringen 43.716
610 Kapitaallasten 115.298
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 461.178
Totaal lasten 642.553
Baten  
322 Pachten 1.356
340 Overige goederen en diensten 240.020
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 20
Totaal baten 241.396
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Programma 12 - Reiniging 
Portefeuillehouder: J.D. Frieling 
 
Omschrijving Het programma Reiniging levert een bijdrage aan een schoon leefmilieu en een schone omgeving.  

Het afvalbeleid is gericht op het terugdringen van de aantasting van het milieu, vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van burgers, bestuur en marktpartijen.  
In ons beleid onderscheiden wij vier elementen: preventie, innovatie, handhaving, slim en efficiënt 
opruimen 
 
De tarieven van afvalverwerking zijn in principe kostendekkend. Wij hanteren hierbij het diftar-systeem. 
Het diftar-systeem draagt bij aan het reduceren van afvalstoffen en doet recht aan het principe ‘de 
vervuiler betaalt’. 

 
Programma in 
beeld 

 
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

We willen: 
- zo min mogelijk afval (preventie) 
- afval tegen lage kosten verwijderen; 
- afvalstoffen milieuverantwoord verwerken (afvalscheiding en speciale verwerking waar nodig); 

 
Huishoudelijk afval 
( in kg / huishouding) 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

Huis-aan-huis inzameling 
GFT 
Restafval 
 
Wijkbrengvoorzieningen 
Glas 
Papier 
Textiel 
Plastics 
 
Milieustraat 
Afvalstromen tarief € 0,14 / kg 
Afvalstromen (producentenregeling) 
Afvalstromen (overig) 
 
 

 
   57 
140 
 
 
  30 
  75 
    5 
    2 
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    4 
  17 
 

 
  57 
140 
 
 
  30 
  94 
    5 
    2 
 
 
  56 
    4 
  17 
     

 
  57 
140 
 
 
  30 
  94 
    5 
    2 
 
 
  56 
    4 
  17 
     

 
  57 
140 
 
 
  30 
  94 
    5 
    2 
 
 
  56 
    4 
  17 
     

 
  57 
140 
 
 
  30 
  94 
    5 
    2 
 
 
  56 
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Heffingen reiniging 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

% kostendekkendheid heffing   100  100  100  100 
 
Hoogte heffing 

     

* vastrecht   113  113  113  113 
* variabel recht voor grijze en groen 
huiscontainer/kg 

 0,23 0,23 0,23 0,23 

* variabel recht voor brengen grof afval op de 
milieustraat/kg 
 

 0,14 0,14 0,14 0,14 

 
  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Afvalstoffenheffing wordt in 2009 herzien.  
    

  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Zwerfafval 
Collegeprogramma: onder zwerfafval verstaan wij het afval dat uit de openbare ruimte komt: uit 
afvalbakken op straat en in het openbaar plantsoen, maar ook afval dat moedwillig wordt gedumpt. Wij 
streven een schoon straatbeeld na volgens de norm “sober en degelijk” uit onze BOR-systematiek. 
Door middel van voorlichting, slim opruimen en handhaving zullen wij sturen op het terugdringen van 
(zwerf)afval. 
In 2008 is opdracht gegeven voor onderzoek dat in 2 009 zal resulteren in een  
plan van aanpak. 
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Ondergronds brengen containers 
Collegeprogramma:door het ondergronds brengen van verzamelcontainers bij winkelvoorzieningen, in de 
wijken en bij hoogbouw en in het bosgebied Zeegse streven wij een kwaliteitsverbetering van de 
openbare ruimte na. Bovendien willen wij een efficiëntere inzamelstructuur creëren door slim om te gaan 
met de plaatsen waar we een ondergrondse verzamelcontainer plaatsen en de afvalstromen die daarin 
moeten worden opgevangen. 
In 2009 zal verder uitvoering worden gegeven aan di t beleid. Hiermede is een krediet gemoeid van 
€ 162.000. De jaarlasten van voornoemde investering  zijn gedekt in de begroting 2009.  
 
Inzamelen en aanbesteden kunststoffen en textiel. 
Voor het inzamelen van kunststoffen uit huishoudens is in 2007 een beleidskader vastgesteld. De 
inzameling van glas, papier, textiel en kunststoffen zal plaatsvinden conform de richtlijnen van het rijk 
(Landelijk Afvalbeheerplan). 
Voor de inzameling van kunststoffen wordt geanticipeerd op de wettelijke mogelijkheid  van nascheiding. 
Harde grove kunststoffen uit huishoudens worden sinds 2008 via voorscheiding op de milieustraat apart 
gehouden.  
De inzameling van textiel zal in 2009 in beeld worden gebracht en waar nodig worden verbeterd. Hierover 
zal worden gecommuniceerd met de goede doelen organisaties en marktpartijen. De inzameling en 
verwerking zal in principe openbaar worden aanbesteed. 
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Programma 12 Reiniging 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
12.01 Afvalverwerking  181.853 146.109 51.422 49.977 48.536
12.02 Milieustraat 17.093 82 83 85 86 87
12.04 Ongediertebestrijding 6.061 12.456 12.621 12.766 13.112 13.457
12.05 Huisinzameling 1.299.354 1.220.295 1.242.968 1.261.592 1.283.003 1.304.690
12.06 Milieustraat 460.552 491.592 519.468 522.829 533.672 544.596
12.07 Wijkbrengvoorzieningen 141.776 191.757 194.746 191.312 194.134 197.003
12.08 Afval openbare ruimte 111.717 78.427 80.574 81.599 83.051 84.519
12.10 Reiniging algemeen 1.038.029 624.077 648.540 773.853 789.563 805.648
    
Totaal lasten 3.074.582 2.800.539 2.845.109 2.895.458 2.946.598 2.998.536
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
12.05 Huisinzameling 1.451.921 1.405.693 1.427.762 1.450.178 1.472.946 1.496.071
12.06 Milieustraat 245.548 266.065 270.242 274.485 278.794 283.172
12.07 Wijkbrengvoorzieningen 12.025 8.640 8.776 8.913 9.053 9.196
12.08 Afval openbare ruimte 200  
12.10 Reiniging algemeen 1.723.683 1.476.919 1.500.107 1.523.658 1.547.580 1.571.877
    
Totaal baten 3.433.377 3.157.317 3.206.887 3.257.234 3.308.373 3.360.316
 
Resultaat voor bestemming -358.795 -356.778 -361.778 -361.776 -361.775 -361.780
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 361.778 361.778 361.778 361.778 361.778 361.778
Onttrekking aan de reserve 2.984 6.116  
Mutaties reserves 358.794 355.662 361.778 361.778 361.778 361.778
 
Resultaat na bestemming -1 -1.116 0 2 3 -2
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
110 Loonbetalingen en sociale premies 15.480
300 Personeel van derden 3.290
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 1.619.876
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 11.371
600 Reserveringen 467.373
610 Kapitaallasten 174.288
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 553.432
Totaal lasten 2.845.110
Baten  
340 Overige goederen en diensten 3.206.887
Totaal baten 3.206.887
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Programma 13 - Verkeer en vervoer 
Portefeuillehouder: H.H. Assies 
 
Omschrijving De Regio Groningen-Assen is de economische motor van het noorden. Het streven is om de regio verder 

te ontwikkelen, waarbij een goede bereikbaarheid onontbeerlijk is. Om die reden is de Regio Groningen-
Assen in de (Rijks-)Nota Ruimte aangemerkt als nationaal stedelijk netwerk. 
De gemeente Tynaarlo neemt binnen de Regio een strategische positie in. Wij leveren dan ook een 
bijdrage aan de Regio in de vorm van verbetering van de wegenstructuur, verbetering van het openbaar 
vervoer, aangevuld met maatregelen voor mobiliteitsmanagement. 
Ons wegennet is gecategoriseerd in wegen met een verblijfsfunctie en wegen met een verkeersfunctie. Bij 
de verblijfsfunctie staat verblijven, langzaam verkeer en veiligheid centraal. De wegen met een 
verkeersfunctie zijn bedoeld om veilig en snel naar wegen van een hogere orde te komen. We richten de 
wegen naar hun functie en gebruik veilig in. Incidentele fysieke knelpunten op verkeersveiligheid gebied 
lossen we op. 

 
Programma in 
beeld 

  
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Vervoer en een veilige bereikbaarheid zijn belangrijke items in onze gemeente. Hieraan wordt verder 
gewerkt in nauwe samenwerking met de provincie Drenthe door ondertekening van het convenant “Veilige 
bereikbaarheid gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe”. Doel van het convenant is om op een 
duurzame wijze een veilig en bereikbaar Tynaarlo te realiseren. Het hieruit voortkomende 
maatregelenpakket wordt middels een hechte samenwerking geprogrammeerd, gefinancierd (met name 
cofinanciering) en uitgevoerd. Om de verkeersveiligheid nog verder te bevorderen zetten we met name in 
op gedragsbeïnvloeding bij scholen. 
 

Gedragsbeïnvloeding 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

aantal scholen 23 23 23 23 23 
scholen met verkeersouder(s)  17 19 20 20 
scholen met verkeersveiligheidslabel    3   4   6 10  
scholen bezig met verkeersveiligheidslabel    5   7   5   5 

 
 
Vanaf 1 mei 2007 zijn we gestart met de invoering van het nieuwe meldingen volgsysteem. Voordeel 
hiervan is met name de efficiëntere afhandeling en de mogelijke benutting voor managementrapportages. 
Via dit systeem kunnen we de klanten, op verzoek, snel en eenvoudig informeren over de voortgang van 
de klachtafhandeling. 
 

Aantal meldingen + kwaliteit afhandeling    2007*) 2008*)  
Aantal meldingen       
via meldingen volgsysteem      61    56  
*) 1 mei t/m 31 december 2007 
**) 1 januari tot 1 juli 2008 

     

 
Afhandeling binnen 1 week (op norm gebracht) 

  90% 90%***)   

*) resterende 10% is wens boven beheer niveau 
 

     
 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit 

programma. 
 

Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan 
 

Raad, 12-12-2006  

Convenant Duurzaam veilig*) 21-6-1997  
 
Fietsbeleidsplan  
 

 
Raad, 28-2-2006 

 

Convenant Veilige bereikbaar-
heid gemeente Tynaarlo en 
provincie Drenthe 
 

BenW, 12-9-2006  

*) Convenant is opgesplitst in 2 fasen. De 1e fase is toegespitst op aanpassing van de infrastructuur 
en de 2e fase op gedragsbeïnvloeding.  
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Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Uitvoering programma Duurzaam Veilig 
In 2009 zullen voor de volgende bebouwde kommen 30 km zones worden ingevoerd: Tynaarlo (ged.), 
Donderen, Midlaren en Bunne.  
Daarmee is voor alle bebouwde kommen in de gemeente geheel of gedeeltelijk een 30 km zone 
ingevoerd. Ook is voor nagenoeg het hele buitengebied een 60 km zone ingevoerd. 
 
Belijning en markering 
De belijning op wegen zal zo veel mogelijk volgens het principe van de Essentiële Herkenbaarheids 
Kenmerken worden aangebracht. Voor wegen in stedelijke gebieden worden afwijkingen geaccepteerd, 
als daartoe aanleiding is.  
 
Verkeersborden 
Bij plaatsing van verkeersborden wordt het principe “Geef je verstand eens voorrang” gehanteerd. 
 
Objectbewegwijzering 
In 2008 zal een notitie over objectbewegwijzering worden opgesteld.  
 
Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding 
We gaan door met het stimuleren en ondersteunen van scholen voor het verkrijgen van het 
verkeersveiligheidslabel. Het uitvoeren van eenvoudige herinrichtingsmaatregelen om en nabij de scholen 
maakt hier onderdeel van uit. 
 
Openbaar vervoer 
Samen met het Openbaar Vervoerbureau en de Regio optimaliseren we de mogelijkheden voor het 
openbaar vervoer in Tynaarlo.   
In het kader van de Wet Gelijke Behandeling (2003) moeten alle haltes geschikt worden gemaakt voor 
gelijkvloers instappen. In overleg met het OV bureau wordt bepaald welke haltes hier voor in aanmerking 
dienen te komen, mede gelet op de te plegen investering.  
De haltes op het traject Vries – De Punt – Eelde/Paterswolde – Groningen zijn in dit kader voor een 
belangrijk deel reeds in 2008 aangepakt. Tevens zijn hierbij de fietsenstallingen, voor zover nodig, 
uitgebreid.  
In 2009 worden de haltes tussen Annen en Noordlaren aangepast. Ook zullen alle haltes in het dorp 
Zuidlaren dan voldoen aan de nieuwe richtlijn. 
 
Fietsbeleidsplan 
Met de planvoorbereiding van de aanleg van een fietsverbinding tussen de Veenweg en het Yderholt is in 
2008 een begin gemaakt. In het plan wordt een voorziening met betrekking tot de vindplaats van het 
meisje van Yde meegenomen. Uitvoering zal zo mogelijk in 2009 plaatsvinden. 
Indien er groen licht komt voor de baanverlenging van het vliegveld Eelde, zal ook de fietsverbinding 
omgelegde Eekhoornstraat – Paasveen worden opgepakt.  
 
Verkeer kern Zuidlaren 
Fase 1 en 2 zijn inmiddels uitgevoerd. 
De voorbereiding van fase 3 (Wilhelminalaan / Emmalaan) kan hopelijk nog in 2008 worden afgerond, 
waarna uitvoering in 2009 kan plaatsvinden. 
Voor de uitvoering van fase 3 is een BDU bijdrage toegezegd. 
 
Verbetering aansluiting Meerweg – Groningerweg te Paterswolde 
De gemeente Haren is bezig met een ontwikkelingsvisie voor de zuidkant van het Paterswoldse meer. De 
(toekomstige) functie en een daarop gebaseerde inrichting van de Meerweg is daarbij essentieel. Omdat 
de Meerweg een belangrijke ontsluitingsfunctie heeft voor Eelde/Paterswolde is er in 2008 een onderzoek 
uitgevoerd naar de huidige en toekomstige verkeersstromen die van de Meerweg gebruik (gaan) maken. 
De uitkomst van dit onderzoek is mede bepalend voor de planvorming rond de aansluiting van de 
Meerweg op de Groningerweg. Deze planvorming moet in 2009 worden afgerond, waarna de uitvoering 
op z’n vroegst in 2010 kan plaatsvinden. 
 
Verkeersstructuur Eelde - Paterswolde   
Door diverse ontwikkelingen in Eelde/Paterswolde/Eelderwolde, zoals het Groote Veen, het plan Ter 
Borch en andere kleinere ontwikkelingsprojecten, is de behoefte ontstaan om de hiermee gepaard gaande 
toenemende verkeersintensiteiten op het onderliggende wegennet in kaart te brengen. 
Om die reden gaan we in 2009 een verkeersstructuur visie voor Eelde/Paterswolde opstellen.  
 
Uitbreiding parkeer capaciteit in oudere woonwijken 
Door de nog steeds toenemende mobiliteit wordt het gebrek aan voldoende parkeer mogelijkheden in met 
name ouder woonwijken een steeds groter probleem. Wij willen de parkeercapaciteit in deze woonwijken, 
voor zover mogelijk, dan ook uitbreiden. 
 

 



 112 

 
Programma 13 Verkeer en vervoer 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
13.01 Verkeer 3.079.757 3.097.888 467.362 336.731 350.496 364.293
13.02 Openbaar vervoer 13.791 19.717 20.494 20.666 20.947 21.232
    
Totaal lasten 3.093.548 3.117.605 487.856 357.397 371.443 385.525
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
13.01 Verkeer 797.660 842.971 23.332 23.698 24.070 24.448
    
Totaal baten 797.660 842.971 23.332 23.698 24.070 24.448
 
Resultaat voor bestemming 2.295.888 2.274.634 464.524 333.699 347.373 361.077
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve 1.832.487 1.401.450 140.684  
Mutaties reserves -1.832.487 -1.401.450 -140.684 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 463.401 873.184 323.840 333.699 347.373 361.077
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
310 Energie 4.867
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 249.110
425 Overige inkomensoverdrachten 29.100
610 Kapitaallasten 7.660
621 Verrekeningen kostenplaatsen voor investeringsproj -220.000
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 417.118
Totaal lasten 487.855
Baten  
322 Pachten 401
340 Overige goederen en diensten 22.930
Totaal baten 23.331
 
 



 113 

 
Programma 14 - Grondbedrijf 
Portefeuillehouder: J.D. Frieling 
 
Omschrijving Met dit programma, dat wordt uitgevoerd door het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo richten we ons op het 

voeren van de regie over locatieontwikkeling. Wij realiseren binnen dit programma de fysieke uit- en 
inbreiding ten behoeve van met name de volkshuisvesting en bedrijvenlocaties. We doen dat door middel 
van het voeren van actieve grondpolitiek. De aandacht gaat met name uit naar de in het structuurplan 
opgenomen locaties, en de vervolgafspraken hieromtrent in regiovisieverband, welke zijn vastgelegd in de 
woningbouwmonitor. 
 

 
Programma in 
beeld 

   
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Ons doel binnen dit programma is het actief zorg dragen van de in het structuurplan vastgelegde 
woningbouwproductie alsmede voor de overige locatieontwikkelingen binnen de gemeente, inclusief 
particuliere bouwplaninitiatieven zoals bedoeld in de Wro. 
Dit programma kent specifieke financiële aspecten (winst/verlies/risicoafdekking). De financiële 
verordening en beleidsprincipes zoals vastgelegd in de Nota Grondbeleid en Instellingsnotitie Algemene 
Reserve OBT en winstafdrachten vormen de basis voor de verantwoording. Via dit beleidsterrein willen wij 
tevens bereiken dat uit dit programma een structurele financiële bijdrage aan de Algemene Dienst wordt 
gegenereerd. Deze is, op basis van de quickscan uit 2005, momenteel vastgesteld op een jaarlijks bedrag 
van € 500.000 tot en met 2014. 
 

(output-stuurgetallen) 
 

2009 2010 2011 2012 

Aantal grondcomplexen 19    
Grondcomplexen in ontwikkeling   6    
Totale grondoppervlakte grondcomplexen 520 ha    
Oppervlakte gemeenteeigendom in complexen 363 ha    
Aantal ha grond onder werking WVG   35 ha    
Aantal ha. verworven grond*     
waarvan niet onder werking WVG*     
Totale investeringsniveau lopende complexen* 61 63 43 39 
gepleegde investeringen lopende complexen p.j.* 
(in miljoenen) 

20 21 15 13 

 
Gemiddeld jaarlijks te realiseren woningen (ex. Ter 
Borch) * 

 
145 

 
145 

 
145 

 
145 

 
* Met de vaststelling van het structuurplan en de bijbehorende ontwikkelingslijst is het mogelijk in 2008 te 
starten met het registreren en monitoren van gegevens op een zodanige manier dat wij gerichter output 
en stuurgetallen kunnen vermelden. Bovenstaande gegevens zijn naar ons oordeel nog te globaal van 
karakter. 
 
Binnen de vastgestelde (beleids) kaders per locatie (tijd, kwaliteit, geld) streven wij naar minimalisatie van 
de kosten en maximalisatie van de opbrengsten. In alle gevallen worden door ons marktconforme 
grondprijzen gehanteerd. De totstandkoming van de prijzen sluit aan op de recente voorschriften daarvoor 
in de Wro. 
 
Alle grondgebonden projecten die we initiëren en uitvoeren, hebben zo gedetailleerd mogelijke exploitatie-
opzetten. Deze opzetten moeten in de eerste plaats beantwoorden aan de gestelde doelen van de 
locatieontwikkeling. Deze worden projectmatig opgepakt en uitgewerkt. Hierbij zijn de geldende juridische 
kaders en gemaakte financiële afspraken uitgangspunt. 
 
Voor 2009 zijn de volgende speerpunten benoemd : 

• Verder inrichten projectenadministratie en budgetbewaking van exploitaties, alsmede bewaking 
van de urenramingen c.q. capaciteitsinzet en toerekening. Met name het verloop c.q. de 
besteding, van het budget voor behandeling van initiatieven zal nauwgezet worden gemonitord; 

• sturen op het vastgestelde toekomstresultaat voor alle exploitaties; 
• bepalen en monitoren risicoprofielen en omvang Algemene Reserve OBT. Dit in relatie tot de 

financiële taakstelling alsmede tot de voorziene negatieve herstructurerings-grondexploitaties.; 
• uitwerken integrale planningen locatieontwikkeling; 
• implementatie van de Wro door eventuele herziening en actualisatie van het Grondbeleid; 
• uitwerken regiefunctie OBT bij particuliere bouwinitiatieven (in verband met toepassing GREX-

wet); 
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• uitvoering geven aan de Wro, onderdeel GREX-, door opstellen exploitatieplannen en sluiten 
exploitatieovereenkomsten (zowel anterieur als posterieur) en het toepassen en bijstellen 
daarvan 

• beschrijven en vastleggen administratieve organisatie en verfijnen budgettoekenning en 
budgetbewaking. 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Nota Grondbeleid Raad 12 juni 2007  
 
Nota Grondinventarisatie 

 
11 maart 2008 (college) 

 

 
Vestiging Wet Voorkeursrecht 

 
Raad, 25 mei 2004 

 
Verlengingsbesluit 23-09-08 

 
Structuurplan 

 
Raad 10 oktober 2006 
 

 

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Mede vanwege de financiële taakstelling zullen wij de komende tijd veel aandacht besteden aan een 
efficiënte maar slagvaardige organisatie van het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo (OBT), terwijl ook de 
uitgangspunten uit de door uw raad vastgestelde Nota Grondbeleid zullen worden geïmplementeerd. Bij 
de vormgeving van dit organisatieonderdeel is overigens al voorgesorteerd op de toen bekende Wro 
(opvolger WRO). 
In 2009 zal de implementatie van de Wro, met name voor wat betreft het onderdeel GREX-wet, vorm 
worden gegeven door het beschrijven en vastleggen van de Administratieve organisatie, het vaststellen 
en toepassen van exploitatieplannen, en het sluiten van exploitatieovereenkomsten. Met name zal hierbij 
de behandeling van particuliere initiatieven en het gemeentelijk kostenverhaal daarbij onder de loep 
worden genomen. 
 
Via het OBT zullen wij de actieve grondpolitiek uitvoeren door de gemeentelijke locatieontwikkelingen te 
initiëren en uit te voeren. Hiervoor zullen, met inachtneming van de financiële taakstelling en het 
woningbouwprogramma tot 2020, per locatie ontwikkelingskaders en uitgangspunten worden 
geformuleerd. 
 
Potentiële ontwikkellocaties worden zoveel mogelijk aangekocht en de grondpositie op aangewezen 
locaties wordt belegd met gemeentelijk voorkeursrecht. 
De strategische (grond)eigendommen worden per locatie ondergebracht in zogenoemde complexen. Een 
deel van de complexen is in ontwikkeling of in uitvoering genomen. De niet in ontwikkeling genomen 
complexen omvatten merendeels gronden welke strategisch zijn gelegen maar waar locatieontwikkeling 
pas op lange termijn wordt verwacht, dan wel gronden in gebieden die verderop in de 
structuurplanperiode in ontwikkeling zullen worden genomen. In de door ons op 11 maart 2008 
vastgestelde Nota Grondinventarisatie staan de strategische gronden beschreven. Met de verdere 
behandeling en uitvoering hiervan, waaronder het afstoten van niet-strategische (ontwikkel)gronden, zal 
eerst na de totstandkoming en besluitvorming over het Landschapsontwikkelingsplan een aanvang 
worden gemaakt. 
 
De volkshuisvestingsopgave wordt momenteel ingevuld met de complexen Ter Borch (Eelderwolde), De 
Inloop (Vries), Bovendiepen (Zuidlaren), Oude Tolweg Zuid (vh. Zuid-es, Zuidlaren), Zuidoevers (De 
Groeve), Zwarte Lent (Zuidlaarderveen) en Groote Veen (Eelde). 
Verder zijn er locatieontwikkelingsplannen in voorbereiding voor  Vries-Nieuwe Stukken (Vries), 
Donderen, Centrumplan Eelde, en Herstructurering Nieuwe Akkers (Eelde).  
De grondpositie in deze plannen is inmiddels voldoende of zelfs uitstekend. 
 
In de planvorming Groote Veen, Vries Nieuwe Stukken, en herstructurering Nieuwe Akkers wordt 
nadrukkelijk de incorporatie / realisatie van een MFA betrokken. 
Gelet op de complexiteit van de herstructurering en de beperkte grond- en eigendomspositie van de 
gemeente is de ralisatieplanning van de MFA in Nieuwe Akkers een aandachtspunt. 
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Programma 14 Grondbedrijf 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
14.01 Grondbedrijf 13.138.463 24.710.760 341.845 346.569 352.414 358.125
14.02 Grondzaken 270.207 173.995 238.921 242.455 246.145 249.944
14.03 grondzaken ( initiatieven)  355.431 365.241 375.568 386.082
    
Totaal lasten 13.408.670 24.884.755 936.197 954.265 974.127 994.151
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
14.01 Grondbedrijf 14.205.885 25.324.473 500.000 500.000 500.000 500.000
14.02 Grondzaken 274.000 126.384 128.368 130.384 132.431 134.510
14.03 grondzaken ( initiatieven)  175.000 180.000 175.000 175.000
    
Totaal baten 14.479.885 25.450.857 803.368 810.384 807.431 809.510
 
Resultaat voor bestemming -1.071.215 -566.102 132.829 143.881 166.696 184.641
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 1.689.135  
Onttrekking aan de reserve 663.219  
Mutaties reserves 1.025.916 0 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming -45.299 -566.102 132.829 143.881 166.696 184.641
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
341 Betaalde belastingen 14.065
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 4.685
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 63.580
600 Reserveringen 90.446
610 Kapitaallasten 13.333
621 Verrekeningen kostenplaatsen voor investeringsproj -1.745.406
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 2.495.494
Totaal lasten 936.197
Baten  
321 Huren 63.137
322 Pachten 60.153
331 Opbrengst van grondverkopen 5.079
340 Overige goederen en diensten 500.000
621 Verrekeningen kostenplaatsen voor investeringsproj 175.000
Totaal baten 803.368
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Programma 15 - Ruimtelijke ontwikkeling 
Portefeuillehouder: H. Kosmeijer/H.H. Assies 
 
Omschrijving Wij lenen onze ruimte van de generaties na ons. Duurzame ontwikkeling en duurzaam beheer zijn daarom 

sleutelbegrippen voor ons. Belangrijk genoeg om daar een visie op te hebben. Een visie vanuit 
landschappelijke kwaliteit en de kwaliteit van leven voor onze inwoners. Een visie die ook tegemoet komt 
aan de dynamiek die het landelijk gebied zo eigen is. Landschap is immers geen statisch geheel en heeft 
zich in een langdurig  proces van vele eeuwen gevormd.  
Wij stellen een duurzame, toekomstbestendige ontwikkeling van de gemeente centraal.  
De basis voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente is vastgelegd in het Structuurplan van 2006. 
Het structuurplan geeft in hoofdlijnen aan waar de nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en hoe wordt 
omgegaan met het landschap. 
De kwaliteiten van natuur en landschap zijn leidend voor de ruimtelijke ontwikkelingen. In 2009 kunnen wij 
beschikken over een Landschaps Ontwikkelings Plan. Deze uitwerking van het Structuurplan geeft de 
kaders aan voor de wijze waarop de gemeente omgaat met deze  kwaliteiten. Daarnaast is in dit kader 
relevant dat het milieubeleidsplan integraal gekoppeld is aan het structuurplan op het gebied van 
duurzaam wonen, water en energie enz. 
De doorwerking van het Structuurplan in locatieontwikkeling zal plaatsvinden in relatie tot de Regiovisie 
Groningen Assen.  

 
Programma in 
beeld 

   
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Tynaarlo heeft een aantrekkelijk landschap. De zandruggen, beekdalen en waardevolle natuurgebieden 
zijn nog duidelijk herkenbaar en de dorpen kennen nog een rijke cultuurhistorische geschiedenis met 
schitterende beschermde dorpsgezichten. Bovendien liggen binnen de gemeentegrenzen twee prachtige 
meren.  
Onze inzet is om deze kwaliteiten te behouden en te onderhouden, door beleid en programma’s op te 
stellen voor landschap, groen en cultuurhistorie. Bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bij 
uitbreidingslocaties, besteden wij extra zorg aan de landschappelijke inpassing, door het landschap als 
uitgangspunt te nemen en niet primair het te realiseren bouwprogramma. 
De basis hiervoor is reeds gelegd in het Structuurplan, en wordt nader uitgewerkt in het Landschaps 
Ontwikkelings Plan.  
De rijke geschiedenis van onze gemeente willen wij inzichtelijk maken met het opstellen van een 
cultuurhistorische onderlegger (inclusief archeologie en monumenten) in de vorm van een “Atlas van 
Tynaarlo”. Dit geschiedt vanuit programma 17. 
Samen met het  bomenstructuurplan en groenstructuurplannen vertalen wij deze plannen naar concrete 
meerjarige uitvoeringsprogramma’s, waarmee mede een beroep wordt gedaan op diverse 
subsidieregelingen (ILG en WILG).  
Het verdient aanbeveling om te komen tot een gemeentelijke stimuleringsregeling voor onderhoud en 
ontwikkeling van het landschap. 
 
Vanuit onze beleidsverantwoordelijkheid willen we steeds een actueel beeld hebben van de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente op middellange termijn (10-20 jaar). Daarom willen we 
beschikken over actuele structuurvisies en actuele bestemmingsplannen (wettelijk vernieuwingstermijn is 
10 jaar) met een zo groot mogelijk draagvlak bij burgers en bestuur. Wij achten het noodzakelijk dat er 
één nieuw bestemmingsplan Buitengebied voor Eelde, Vries en Zuidlaren komt. 
 
Per 1 juli 2009 willen wij beschikken over een digitaal raadpleegbare versie van alle bestemmingsplannen 
op onze website. In het vervolg daarop willen wij komen tot de mogelijkheid van interactieve 
toegankelijkheid via een digitaal gisloket. 
 
Op concreet planniveau, in ieder geval bij eigen gemeentelijke bouwplannen, maar ook bij particuliere 
ontwikkelingen op strategische plaatsen sturen wij nadrukkelijk op kwaliteit. Daarom willen wij beschikken 
over bestemmingsplannen voorzien van beeldkwaliteitsplannen en stellen wij bij verzoeken om 
medewerking aan locatieontwikkelingen stedenbouwkundige randvoorwaarden. 
 
Naast het ontwikkelen, vaststellen en actualiseren van bestemmingsplannen zetten we ons in voor de 
handhaving van de gemaakte afspraken. De integrale uitvoering daarvan voeren we uit via de verlening, 
controle en handhaving van bouwvergunningen.  
 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

Wij zijn momenteel druk bezig om tal van verordeningen en besluiten aan te passen aan de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden. Dit zal in oktober 2008 zijn afgerond. De 
beleidsnotitie toepassing artikel 19 lid 3 Wro zal zijn functie verliezen, door de inwerkingtreding van de 
nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. 
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Vastgesteld beleidsstuk 
Structuurplan 

Jaar van vaststelling 
Raad, 10 oktober 2006 

Opmerkingen  

Welstandsnota Gemeente 
Tynaaaarlo 

Raad, 22 juni 2004  

Notitie toepassing artikel 19, lid 
3 Wro 

College, november 2004  

Notitie WRO provincie Drenthe 
Meerjaren mileubeleidsplan 
Landschapsontwikkelingsplan 

Gs, mei 2003 
 
Eind 2008 
Begin 2009 

 

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Waarborgen van de landschappelijke kwaliteiten van de gemeente voor de lange termijn 
• Het opstellen van een Landschaps Ontwikkelings Plan en het uitwerken in 

groenstructuurplannen en daarop te baseren uitvoeringsprogramma’s (ILG en WILG). Vanuit 
programma 17 wordt het beleid ten aanzien van  cultuurhistorie ingebracht. 

• Het up-to-date maken van het Structuurplan door het opstellen van een actualiseringsnota 
(geen integrale herziening). 

• Het inspelen op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen door het aangeven van beleidsmatige 
kaders voor gebiedsontwikkeling voor relevante locaties, als nadere uitwerking van het 
structuurplan. 

• Opstellen van een visie voor het gebied tussen Assen en Groningen (bekend als de Koningsas) 
als uitwerking van het Regiopark in het kader van de Regiovisie Groningen-Assen.  

• Het ontwikkelen van landschappelijke kaders voor structuurplanlocaties in “landschapsvisies”, 
onder andere voor Vries Nieuwe Stukken, Zuides, Groote Veen.  

• Het toetsen van op te stellen bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen voor 
transformatiegebieden op basis van beleidsuitgangspunten.  

• Op concreet planniveau, in ieder geval bij eigen gemeentelijke bouwplannen, maar ook bij 
particuliere ontwikkelingen op strategische plaatsen, nadrukkelijk sturen op kwaliteit door het 
toetsen van stedenbouwkundige randvoorwaarden. 

• Het inbrengen van gemeentelijk belang in gebiedsontwikkelingen (Drentsche Aa, Eelder- en 
Peizermaden en Hunzedal) 

• Het ondersteunen van provinciale projecten op het gebied van natuur en landschap (o.a. EHS) 
• Het organiseren van plattelandsbeleid door middel van het aanstellen van een gemeentelijke 

coördinator plattelandsbeleid. 
• Het vastleggen van integraal beleid op dorpsniveau door het faciliteren van dorpenplannen, op 

te stellen vanuit de verschillende dorpsgemeenschappen. 
• Het ondersteunen van het onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van een 

stimuleringsregeling voor onderhoud en ontwikkeling van het landschap. 
 
Creëren van draagvlak bij burgers en bestuur 

• Participatie en inhoudelijke afstemming met inwoners, belangengroeperingen en raad over het 
LOP en de uitvoering van het structuurplan. 
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Programma 15 Ruimtelijke ontwikkeling 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15.01 Planologie/beleid 1.216.606 1.772.191 1.159.637 1.177.760 1.196.980 1.215.982
15.02 Planologie/uitvoeren 172.332 66.950 178.063 182.944 188.134 193.212
    
Totaal lasten 1.388.938 1.839.141 1.337.700 1.360.704 1.385.114 1.409.194
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15.01 Planologie/beleid 36.693 175.000  
    
Totaal baten 36.693 175.000 0 0 0 0
 
Resultaat voor bestemming 1.352.245 1.664.141 1.337.700 1.360.704 1.385.114 1.409.194
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve 529.141 598.477 250.000 250.000 250.000 250.000
Mutaties reserves -529.141 -598.477 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
 
Resultaat na bestemming 823.104 1.065.664 1.087.700 1.110.704 1.135.114 1.159.194
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 156.159
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 428.576
425 Overige inkomensoverdrachten 1.550
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 751.415
Totaal lasten 1.337.700
Baten  
Totaal baten 0
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Programma 16 - Volkshuisv. en stedelijke vernieuwin g 
Portefeuillehouder: H. Kosmeijer 
 
Omschrijving Het programma Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing wordt binnen de organisatie door twee 

afdelingen behartigd. Aan de ene kant wordt door de afdeling Beleid en Projecten, naast het leveren van 
de volkshuisvestingscomponent in locatieontwikkelingen, aandacht besteed aan de verdere uitwerking 
van het woonplan en het in samenspraak met woningcorporaties maken van prestatieafspraken. Aan de 
andere kant richt de afdeling Bouwen, Milieu en Veiligheid (BMV) zich op het afgeven van 
bouwvergunningen en de toetsing en handhaving daarvan. Samen wordt op die manier gewerkt aan het 
versterken van een goed woon- en leefklimaat dat aansluit bij de (steeds wijzigende) wensen van 
inwoners. 

 
Programma in 
beeld 

 
 

  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

We willen een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente realiseren dat aansluit bij de wensen van 
zowel de huidige als toekomstige inwoners en dat inspeelt op ruimtelijke-, demografische- en 
economische ontwikkelingen. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid vanuit de binnen de Regio 
Groningen-Assen gemaakte woningbouwafspraken en ondersteunen wij de in onze gemeente werkzame 
woningbouwcorporaties bij hun herstructureringsplannen. Daarom zetten wij ons in om de woonbehoeften 
en het woningaanbod met elkaar in overeenstemming te brengen. De woningbehoefte is in het kader van 
het opstellen van het Woonplan in 2006 met een uitgebreide enquête onder een groot deel van de 
inwoners in beeld gebracht. 
 
Met het Woonplan hebben de corporaties de bedoeling uitgesproken om vanuit hun sociale doelstelling 
samen met de gemeente te bouwen voor starters en ouderen in zowel de koop als de huur. 
 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk 
Herziene welstandsnota 
 
Prestatieafspraken met 
plaatselijke corporaties 
 
Structuurplan 
 
Woonplan 
 

Jaar van vaststelling 
College, 8 aug 2008 
 
College, 2 juni 2008 
 
 
Raad, 10 oktober 2006 
 
Raad, juni 2006 

Opmerkingen  

Welstandsnota Gemeente          
Tynaarlo 
 

Raad,  22 juni 2004  

Notitie toepassing artikel 19, lid 
3 Wro 
 

College, november 2004  

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Uitvoering van de afspraken binnen de regio Groning en–Assen ten aanzien van de woningbouw 
• Het bestuurlijk en ambtelijk ondersteunen van de realisatie van het beleid van Regiovisie Groningen-

Assen 

• Het uitwerken van de prestatieafspraken met de corporaties zodat ook ouderen en starters 
voldoende kansen krijgen in relatie tot de uitbreidingsopgave 

• Voortdurende aandacht voor de positie van starters op de woningmarkt.  
  
Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers 
• Opstellen wijkvernieuwingsplan 

• Sloop deel huurwoningen en huisvesten bewoners 

• Voorbereiden nieuwbouw in Nieuwe Akkers  
 
Het met elkaar in overeenstemming brengen van de wo onbehoeften en het woningaanbod   
• Het bewaken en actualiseren van het volkshuisvestingsbeleid, aansluitend op de behoeften van de 

doelgroepen, en het afstemmen met andere beleidsvelden, zoals WMO 

• Het stellen van kaders waaraan woningbouw moet voldoen en 
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het vergunnen van woningbouw en -verbouw, het toezicht daarop en de               handhaving van de 
vigerende wet- en regelgeving, gestelde voorwaarden en gemaakte afspraken, waaronder 
woonwagenbeleid 

 
 
 
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Bouwvergunningen 
 

Doorlooptijd en afhandeling 2005 2006 2007 2008 2009 
 
Lichte bouwvergunningen 

     

Aantal afgehandeld binnen termijn van 6 weken 98% 98% 100% 100% 100% 
 
Reguliere bouwvergunningen  

     

Aantal afgehandeld binnen termijn van 12 weken 98% 98% 100% 100% 100% 
      
Aantallen totaal 660 700 750 750 750 
       

  
Team BWT geeft de aanvragers van een bouwvergunning de gelegenheid om in een fase voordat 
wettelijke termijnen gaan gelden, te verkennen welke mogelijkheden er zijn ter realisatie van het 
gewenste. Het is mogelijk gemaakt om schetsplannen in te dienen waarvoor geen termijnen en leges 
gelden. Dit is een extra service voor potentiële aanvrager. Getoetst wordt dan aan welstandseisen en 
bestemmingplan. 
 
Team BWT werkt transparant en controleerbaar. Het is namelijk vastgelegd voor welk type bouwwerk 
welke aspecten uit m.n. het Bouwbesluit worden getoetst. Dit wordt toegepast bij zowel de 
vergunningverlening als bij het uitoefenen van toezicht. Hierbij wordt aangesloten bij de landelijke 
kwaliteitscriteria. Team BWT richt zich in het bijzonder op gezondheids-  en veiligheidsaspecten zodat een 
veilige woonomgeving wordt bereikt. Hierbij moet gedacht worden aan de constructie (fundering) en 
ventilatie van bijvoorbeeld een woning. 
 
Doel van team BWT is om consequent, transparant, snel en klantvriendelijk te werken. 
 
 
 
Toezicht en handhaving 
 
Controles                                  2005    2006      2007      2008      2009 
Aantallen                                  1200    2100      2100      2100      2100 
 
 
Handhavingacties                     2005     2006     2007      2008      2009 
Aantallen                                   270       270        270        270       270                                                   
 
Team BWT wil een zodanig toezicht- en handhavingniveau bereiken dat de veiligheid en gezondheid van 
gebruikers van de bouwwerken is geborgd en dat rechtsbescherming van de omgeving niet in gevaar 
komt. Sinds 2006 wordt er gewerkt met een kwaliteitshandboek welke in 2008 is geëvalueerd en 
aangepast. Door te werken met vaste protocollen en werkprocessen wordt consequent en transparant 
gewerkt.  
 
In 2009 wordt een gedeelte van de handhavingcapaciteit ingezet voor zogenaamde themahandhaving. Er 
wordt dan op een specifiek gebied gehandhaafd. Er wordt  
hierdoor vraag- en aanbod gestuurd gehandhaafd. 2009 wordt gebruikt om deze wijze van handhaving 
eigen te maken en te leren van de ervaringen. 
 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Bouwvergunningen, toezicht en handhaving 
 
Beleid handhaving BWT 
In 2009 werkt team BWT met een hernieuwd handhavingbeleid waarin staat omschreven in welke 
gevallen op welke wijze wordt gehandeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de toetsingsprotocollen die 
onder andere door het ministerie VROM worden aangereikt.  
 
Toezichthouden met moderne middelen 
In 2009 wordt (verder) onderzocht of het toezichthouden kan worden geoptimaliseerd waarbij de 
bestaande kwaliteit behouden blijft. Het gebruik van bijvoorbeeld laptops of pda’s kan een meerwaarde 
hebben. Of dit een meerwaarde heeft zal in de loop van 2009 duidelijk worden. 
 
Integrale handhaving 
Sinds 2005 wordt er integraal gehandhaafd binnen de afdeling BMV. Evaluatie van de wijze en intensiteit 
van integraal handhaven zal in 2009 plaatsvinden. Hierbij wordt de (eventuele) meerwaarde van de 
integrale handhaving van de afgelopen jaren betrokken om tot een goed oordeel te kunnen komen. 
 
Kwaliteitshandboek 
Team BWT heeft transparant gemaakt middels welke protocollen en dossiervorming er wordt gewerkt en 
wat de invloed van de extra investering op het toetsniveau bij vergunningverlening en toezicht is. Deze 
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werkprocessen en toetsingsniveaus staan omschreven in het kwaliteitshandboek.  
 
Door deze duidelijke en expliciet omschreven werkprocessen zal de vergunningverlening en handhaving 
binnen de wettelijke termijnen plaats moeten vinden. In 2009 zullen alle aanvragen om bouwvergunning 
dan ook binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld. 
 
Nieuwbouwontwikkelingen 
Binnen de gemeente worden in de komende jaren meerdere woonwijken en/of uitbreidingsplannen 
ontwikkeld. Omdat team BWT de bouwvergunningverlening voor deze nieuwe wijken/plannen zal 
uitvoeren, is het belangrijk om al vanaf het begin van het ontwikkelproces betrokken te worden om 
eventuele toekomstige knelpunten te voorkomen. In 2009 gaan wij, net zoals in 2008, een beperkt aantal 
uren inzetten voor deelname aan nieuwbouwprojecten om ervaringen te kunnen opdoen met participatie 
in nieuwbouwprojecten. Op basis van deze ervaringen kan worden beoordeeld of deelname wenselijk is. 
 
Omgevingsvergunning 
In het jaar 2010 is de Front office klaar voor de komst van de Omgevingsvergunning. Ondanks dat de 
Omgevingsvergunning wederom een jaar is uitgesteld, zijn de voorbereidingen in volle gang en zijn al vele 
processen afgerond. De implementatie zal in 2009 moeten plaatsvinden. 
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Programma 16 Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
16.01 Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing 1.523.902 1.827.455 1.377.983 1.360.261 1.342.651 1.325.014
16.02 Handhaving en toezicht (gr/bw) 190.944 273.887 300.560 308.864 317.627 326.161
16.03 Vergunningen, bouwen, slopen en 

reclames 
1.012.072 1.008.620 1.041.971 1.068.353 1.096.067 1.123.190

    
Totaal lasten 2.726.918 3.109.962 2.720.514 2.737.478 2.756.345 2.774.365
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
16.01 Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing 1.455.582 1.744.983 1.306.002 1.287.039 1.268.092 1.249.150
16.03 Vergunningen, bouwen, slopen en 

reclames 
1.012.114 1.318.443 1.339.143 1.360.167 1.381.522 1.403.212

    
Totaal baten 2.467.696 3.063.426 2.645.145 2.647.206 2.649.614 2.652.362
 
Resultaat voor bestemming 259.222 46.536 75.369 90.272 106.731 122.003
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 7.085  
Onttrekking aan de reserve   
Mutaties reserves 7.085 0 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 266.307 46.536 75.369 90.272 106.731 122.003
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
341 Betaalde belastingen 257
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 204.269
425 Overige inkomensoverdrachten 88.244
600 Reserveringen 12.981
610 Kapitaallasten 1.220.937
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 1.193.826
Totaal lasten 2.720.514
Baten  
322 Pachten 24.244
340 Overige goederen en diensten 1.339.143
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 79.921
560 Langlopende leningen 1.201.837
Totaal baten 2.645.145
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Programma 17 - Monumentenzorg 
Portefeuillehouder: H.H. Assies 
 
Omschrijving Eén van onze centrale thema’s is “Landschap met allure”. Dat is, naast de landschappelijke kwaliteit, 

mede te danken aan het vele culturele erfgoed in onze gemeente. We koesteren dit erfgoed en willen dat 
bewaren en veiligstellen voor de generaties na ons. Wij vinden de zorg voor het monumentale erfgoed 
daarom belangrijk en ondersteunen een verschuiving van restauratie naar planmatig onderhoud. 

 
Programma in 
beeld 

 
 

 
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

In programma 17 wordt naast de instandhouding van monumenten, dorpsgezichten en beeldbepalende 
panden ook een verbreding bereikt naar erfgoedbeleid. Ons erfgoed en cultuurhistorie wordt op een 
laagdrempelig niveau bereikbaar gemaakt voor de burger. 
In aansluiting op provinciale- en rijksregelingen zal de gemeente Tynaarlo haar monumentenverordening 
van 2004 herzien. Doelstelling is het komen tot een algehele ‘erfgoedverordening’. Het periodiek 
inventariseren van het binnen onze gemeente aanwezige cultuurhistorische erfgoed strekt tot de 
aanbeveling. Eigenaren van cultuurhistorisch erfgoed moeten adequaat worden geadviseerd omtrent 
instandhouding, restauratie, bestemming en onderhoud. 
 
We coördineren en faciliteren de organisatie van de Open Monumentendag. 
Binnen het erfgoedtraject streeft de gemeente Tynaarlo naar samenwerking met de buurgemeenten.  
 
Op dit moment wordt gewerkt aan herziening van bestemmingplannen voor kleine kernen en het 
buitengebied. In de bestemmingplannen heeft de gemeente Tynaarlo een lijst van z.g. ‘karakteristieke’ 
gebouwen opgenomen die opnieuw gewaardeerd worden. 
 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Structuurplan Raad, 10 oktober 2006  
 
Welstandsnota 
 
Diverse beschermde 
dorpsgezichten 
 
Monumentenverordening 
 
 

 
Raad, 22 juni 2004 
 
 
 
 
Raad. 10 augustus 2004 
 

 
Herziene versie 5 aug 2008 
college 
middels bestemmingsplannen 
vastgelegd 
 

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

De aanwezigheid van cultuurhistorische elementen in  het (woon)landschap borgen  
• Maken van een “Atlas van Tynaarlo” om het culturele erfgoed van de gemeente laagdrempelig 

te maken voor de burger. Door middel van deze Atlas maken we voor de burger inzichtelijk 
welke cultuurhistorische waarden belangrijk zijn voor de gemeente Tynaarlo. De Atlas wordt 
tevens gebruikt als input voor b.v. woningbouw- en herinrichtingsplannen; en wordt tevens 
ingezet voor stimulering van cultuurtoerisme. 

• Restauratie en herbestemming monumentale schuur molen “De Zwaluw”. Voorzien in extra 
budget voor het aanbrengen van toilet-/nutsvoorzieningen t.b.v. een bredere inzet en het 
herplaatsen van een mechanische maalstoel.  

• Opstellen onderhoudsplan in het kader van het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding 
Monumenten voor Rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom 

• Opstellen nota ‘Erfgoedbeleid gemeente Tynaarlo’ beslaande in eerste instantie 
Monumentenzorg (bebouwde omgeving), Archeologie (Malta) en monumentale bomen / 
landschapselementen (APV); aansluitend op het LOP. 

• Het in overleg met de provincie inbedden van archeologie in de gemeentelijke praktijk middels 
het opstellen van een Archeologische waardekaart van de gemeente Tynaarlo.  

• Het inventariseren van de kwaliteit van het erfgoed binnen de gemeente Tynaarlo. In eerste 
instantie gaan we ons hierin richten op de bebouwde omgeving. 

• Inventarisatieplan opstellen en uitvoeren voor ‘karakteristieke’ panden binnen de te herziene 
bestemmingplannen voor kleine kernen en het buitengebied, in een 2e fase voor de 
bestemmingplannen voor grotere kernen. 



 124 

 
Cultuurhistorische elementen in het (woon)landschap . 

• Organiseren Open Monumentendag 
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Programma 17 Monumentenzorg 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
17.01 Monumentenzorg 103.009 217.522 96.595 97.353 98.263 99.185
    
Totaal lasten 103.009 217.522 96.595 97.353 98.263 99.185
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
17.01 Monumentenzorg 3.630 5.378 5.470 5.563 5.658 5.755
    
Totaal baten 3.630 5.378 5.470 5.563 5.658 5.755
 
Resultaat voor bestemming 99.379 212.144 91.125 91.790 92.605 93.430
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve 20.000 37.190  
Mutaties reserves -20.000 -37.190 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 79.379 174.954 91.125 91.790 92.605 93.430
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
310 Energie 371
341 Betaalde belastingen 521
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 41.240
425 Overige inkomensoverdrachten 1.434
600 Reserveringen 36.824
610 Kapitaallasten 6.102
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 10.103
Totaal lasten 96.595
Baten  
322 Pachten 3.687
340 Overige goederen en diensten 47
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 1.736
Totaal baten 5.470
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Programma 18 - Recreatie en toerisme 
Portefeuillehouder: J.D. Frieling 
 
Omschrijving We hebben in Tynaarlo een veelzijdig recreatief-toeristisch aanbod; levendige brinkdorpen met een rijke 

cultuurhistorie en aantrekkelijke winkels, horeca en musea, fiets en wandelmogelijkheden, waterrecreatie, 
zwembaden, enkele grote dagrecreatieve parken, vakantiewoningen en campings. Dit alles maakt dat de 
gemeente een aantrekkelijke bestemming voor toeristen en dagrecreanten is.  
 
De gemeente beschikt over aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden. Het Zuidlaardermeer en het 
Paterswoldsemeer zorgen voor een toename in de watergebonden recreatie.  
  
We hechten veel waarde aan het programma Recreatie en Toerisme omdat het programma een positief 
effect heeft op de leefbaarheid en de werkgelegenheid in de gemeente. Recreatie en Toerisme (RT) is 
uitgegroeid tot een van de meest winstgevende bedrijfstakken. Het programma Recreatie en Toerisme 
vormt daarom samen met het programma Economische Zaken (programma 19) in het collegeprogramma 
het thema ‘Duurzame Economische Ontwikkeling’. 

 
rogramma in beeld 

 

 

        
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

We willen het recreatief toeristisch bedrijfsleven daar waar mogelijk ruimte bieden voor uitbreiding of het 
realiseren van nieuwe vestigingslocaties. Het aanbod van dag- en verblijfsrecreatie willen we op peil 
houden en inspelen op veranderende wensen en trends. Het aanbod van slecht-weervoorzieningen moet 
groeien. Ons beleid is verder gericht op het vervolmaken van de bestaande voorzieningen, waaronder 
met name de wandel-, ruiter- en fietsmogelijkheden.  
 
We hebben hiervoor de volgende doelen geformuleerd: 

� Het beschikken over voldoende voorzieningen binnen onze gemeente. 
� Het zodanig faciliteren van de recreatieve voorzieningen opdat deze kwalitatief goed en 

aantrekkelijk en bekend zijn. 
� Een goede samenwerking met en een positieve waardering van de ondernemers, 

belanghebbenden, recreanten en toeristen 
� Het ondersteunen van de informatievoorziening over en de promotie van het recreatief-

toeristisch aanbod in de gemeente. 
� Een goede samenwerking binnen het Meerschap en het Recreatieschap. 

 
Meerschap Paterswolde 
In het Meerschap werken de gemeenten Haren, Groningen en Tynaarlo samen aan het beheer van het 
Paterswoldsemeer, het Hoornsemeer, de Hoornseplas en de omliggende recreatie- en natuurgebieden. 
Het Meerschap Paterswolde behartigt de belangen van de samenwerkende gemeenten op het gebied van 
recreatie en toerisme, natuurbescherming en landschapsverzorging.  
 
Recreatieschap Drenthe 
Het Recreatieschap Drenthe stimuleert nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van recreatieve/toeristische 
voorzieningen. Door de bijdrage van de samenwerkende gemeenten in het fonds van het Recreatieschap 
wordt een groot aantal projecten gerealiseerd. 
 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Economisch beleidsplan 
Tynaarlo 

Raad, 25 maart 2005  

 
Structuurplan 

 
Raad, 10 oktober 2006 

 

 
Notitie Landgoederen 

 
Raad, 25 juni 2002 

 

 
Fietsbeleidsplan 

 
Raad, november 2005 

 

 
  

 
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Algemeen 
 

� Een wezenlijke bijdrage aanleveren aan de leefbaarheid en de werkgelegenheid in de 
gemeente. Actief meedenken in de ontwikkeling van ruimtelijke plannen en door particuliere 
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initiatieven te bevorderen en ondersteunen. 
� Het onder andere via deelname in samenwerkingsverbanden en overlegstructuren actief 

participeren in ontwikkeling van plannen en (beleids) initiatieven. 
� Het via vergunningverlening en planologische medewerking bevorderen van de diversiteit van 

de verblijfsaccomodaties. Het versterken van de fysieke toeristische infrastructuur in de 
gemeente (o.a. fiets-, wandel-, en ruiterpadnetwerken). 

� Het in algemene zin vermarkten van de recreatief/toeristische mogelijkheden binnen de 
gemeente en het stimuleren van de promotie van de recreatieve voorzieningen in de gemeente. 

� Een goede samenwerking tussen de ondernemers, participanten, belangenorganisaties en de 
gemeente is van groot belang. In alle stadia van planvorming en uitwerking wordt nauw contact 
onderhouden met de belangenorganisaties en de ondernemers in de toeristisch recreatieve 
sector. Dit gebeurt in nauwe relatie met de werkzaamheden binnen de programma’s Planologie, 
Milieu/Natuur & Landschap en EZ. 

� Deelname aan gebiedsgerichte ontwikkeling. 
 
Promotie  
Voor de ontwikkeling van de recreatie-toeristische sector is het belangrijk dat de informatie over 
evenementen, natuurgebieden, bezienswaardigheden en activiteiten makkelijk toegankelijk is en onder de 
aandacht wordt gebracht. Het Recreatieschap Drenthe heeft een voorstel gemaakt voor het coördineren 
van toeristische informatie-verstrekking als vervanging voor de werkzaamheden van VVV-Drenthe-Plus.  
Een aandachtspunt is het ‘vermarkten’ van de landschappelijke kwaliteiten, zoals vastgelegd in het 
Landschapsontwikkelingsplan (Lop). Het verdient aanbeveling om deze kwaliteiten in te zetten voor een 
economische ontwikkeling, met name in het kader van recreatie en toerisme.  
 
Recreatieve knooppunten in het Nationaal Park Drent sche Aa 
Voor het Nationaal Park Drentsche Aa is een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een Levend 
Bezoekersnetwerk gemaakt. Dit plan voorziet in de aanleg van een Toegangspoort (Parkeerplaats Plus) 
en recreatieve knooppunten van waaruit het park kan worden beleefd. Het knooppunt Oudemolen is 
gerealiseerd. We gaan in 2009 verder met de plannen voor de Toegangspoort Noord en het knooppunt 
Zeegse.    
 
Project Zuidoevers Zuidlaardermeer – uitwerking dee lprojecten 
De afgelopen jaren is een breed gedragen plan voor de Zuidoevers van het Zuidlaardermeer opgesteld. 
Een van de onderdelen van het plan is het  
realiseren van het informatiecentrum Hunzevallei / jachthaven vanuit de plannen voor het recreatief 
knooppunt Zuidlaarderhaven. Het centrum wordt via een nieuwe jachthaven en een nieuwe 
vaarverbinding rechtstreeks gekoppeld aan het Zuidlaardermeer. In 2009 moet duidelijk worden of het 
informatiecentrum geëxploiteerd kan worden.  
 
Beleid verblijfsrecreatieterreinen   
In 2007 is de beleidsnotitie verblijfsterreinen vastgesteld door de gemeenteraad. De beleidsnota heeft de 
status van advies. De aanbevelingen zijn vertaald in het bestemmingsplan ‘Verblijfsrecreatieterreinen 
Tynaarlo’. Het bestemmingsplan is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, omdat het 
duidelijkheid schept voor ondernemers, kwaliteitsverbetering beoogt en de permanente bewoning van 
recreatiewoningen tegengaat. De verwachting is dat het bestemmingsplan in 2009 definitief wordt 
vastgesteld. 
 
Fietsbeleidsplan  
Fietspaden zijn een belangrijk onderdeel van dit programma. Uit het Consumenten-onderzoek Noord 
Nederland blijkt dat de rust, de fietsmogelijkheden en het natuurschoon de redenen zijn voor mensen om 
hun vakantie in Drenthe door te brengen. In het uitvoeringsprogramma bij het Fietsbeleidsplan 2005 zijn 
voorstellen opgenomen voor het versterken van het fietsnetwerk. De rol van R/T hierin is het obstakelvrij 
maken door financiële en planologische problemen op te lossen. We realiseren de fietsverbindingen in 
overeenstemming met het uitvoeringsporgramma.   
Zo is in 2008 begonnen met de aanleg van de fietspaden Okkenveen en Koeweg, die in 2009 in gebruik 
kunnen worden genomen. 
 
Het Recreatieschap Drenthe investeert ook op verschillende manieren in fiets-mogelijkheden. Er is een 
digitale fietsrouteplanner voor de hele provincie Drenthe opgesteld. Verder is gestart met het 
fietsknooppunten systeem. Het systeem wordt   voor Tynaarlo in 2009 afgerond.  
 
Wandel- en ruiterpaden 
We willen beschikken over een aantrekkelijk toeristisch padennetwerk. Naast het fietspadennetwerk 
investeren we in het wandel- en ruiterpaden. Concreet te noemen zijn de ontbrekende schakels in het 
ruiterpadennetwerk bij Eelde en Vries en een wandelpadenstructuur in het Hunzedal. In 2009 stellen we 
een wandel- en ruiterpadenbeleidsplan op. In overleg met dorpsbelangen en het bedrijfsleven brengen we 
hiervoor in beeld waar historische paden kunnen worden hersteld. 
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Programma 18 Recreatie en toerisme 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
18.01 Recreatie en toerisme 214.916 249.869 233.854 215.348 219.572 223.800
    
Totaal lasten 214.916 249.869 233.854 215.348 219.572 223.800
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
    
Totaal baten 0 0 0 0 0 0
 
Resultaat voor bestemming 214.916 249.869 233.854 215.348 219.572 223.800
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve 34.023 44.339 22.000  
Mutaties reserves -34.023 -44.339 -22.000 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 180.893 205.530 211.854 215.348 219.572 223.800
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 22.137
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 146.940
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 64.777
Totaal lasten 233.854
Baten  
Totaal baten 0
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Programma 19 - Economische zaken 
Portefeuillehouder: H. Kosmeijer 
 
Omschrijving De gemeente Tynaarlo kent een gezonde economische structuur. Het aantal banen en vestigingen groeit 

en het werkloosheidscijfer is één van de laagste van de provincie.  
 
De gemeente ligt in het hart van de Regio Groningen-Assen. Het merendeel van de bedrijven is 
geconcentreerd in het stedelijk gebied van de regio. In de periode tot 2030 heeft de Regio zich ten doel 
gesteld om 60.000 nieuwe arbeidsplaatsen te accommoderen. Hiervoor wordt bij de steden Groningen en 
Assen 1.000 ha bedrijventerrein ontwikkeld. Er liggen voldoende plannen voor bedrijventerreinen en 
kantoorlocaties in de regio om tot 2020 aan de vraag te kunnen voldoen.   
 
Wij hebben de keuze gemaakt om - met uitzondering van de bedrijfsterreinen GAE en Kranenburg Zuid - 
de lokale bedrijvigheid te faciliteren. De sectoren financiële en zakelijke dienstverlening, handel, recreatie 
en toerisme en zorg vormen belangrijke economische peilers in de gemeente.  
 
Voor het toeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk verwijzen we naar 
programma 30 Arbeidsmarktbeleid. 

 
Programma in 
beeld 

   
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

 
Economische kengetallen en 
werkgelegenheid 

 
 

2003 

 
 

2004 

 
 

2005 

 
 

2006 

 
 

2007 
 
Aantal banen in de gemeente totaal 
Aantal fulltime medewerkers 
Aantal vestigingen 
 
Aantal banen in de zorg 
Aantal banen recreatie en toerisme 

 
10.300 
  8.656 
  1.750 

 
 
 

 
10.150 
  8.474 
  1.760 

 

 
10.220 

 
  1.780 

 
10.500 
  8.484 
  1.860 

 
10.930 
  9.020 
  1.980 

 
  2.670 
     640 

 
 
Een gunstig gemeentelijk klimaat wordt zichtbaar in goede economische bedrijvigheid en aan de 
ontwikkeling van lokale werkgelegenheid. Wij willen hieraan een zodanige bijdrage leveren dat dit een 
positief effect heeft op de werkgelegenheid in onze gemeente en de regio. We richten ons in de 
bevordering van de bedrijvigheid en werkgelegenheid specifiek op de beschikbaarheid en kwaliteit van de 
huisvestigingsituatie van bedrijven, op evenementen en op een stevige detailhandelstructuur, inclusief de 
markten.  
 
Markten en evenementen zijn belangrijk voor de economie en het promoten van onze gemeente. Ook 
vormen ze een belangrijk onderdeel van het detailhandelsvoorzieningenniveau in de plaatsen Vries, 
Zuidlaren, Eelde en Tynaarlo. De Zuidlaardermarkt is een belangrijke jaarmarkt. Met 180.000 bezoekers is 
de feestweek van de Zuidlaardermarkt het grootste evenement dat in de provincie Drenthe wordt 
georganiseerd.  
 
Het beleid is gericht op de volgende doelen: 

� Een sterk bedrijfsleven, met namen op het terrein van recreatieve- en toeristische bedrijvigheid 
� Daar waar mogelijk ruimte bieden voor uitbreiding en nieuwe vestiging. 
� De aantrekkelijkheid van de winkelcentra versterken. 
� Het handhaven van en mogelijk versterking van de reguliere weekmarkten. 
� Het nog aantrekkelijker maken van de Zuidlaardermarkt op budgettair neutrale wijze. 

 
  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit 

programma. 
 

Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Economisch beleidsplan  
Tynaarlo 

Raad, 25 maart 2003 
 

 

 
Aandelenoverdracht GAE NV 

 
Raad, 20 december 2003 

 

 
Uitgiftecriteria Vriezerbrug 

 
Raad, 5 november 2002 
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Exploitatie + revitalisering  
Vriezerbrug 

Raad, 5 november 2002 

 
Structuurplan 

 
Raad, 10 oktober 2006 
 

 

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Algemeen 
� Voor bedrijven is een goede locatie belangrijk. Door transparante kaveluitgifte en het optimaal 

benutten van ruimtelijke en planologische mogelijkheden willen wij de locale bedrijvigheid een 
zo optimaal mogelijke huisvestingssituatie bieden. 

� We willen tijdig inzicht hebben in eventuele knelpunten die door de ondernemers worden 
ervaren, zeker als deze zich voordoen op het gebied van de dienstverlening door de gemeente. 
Via de bedrijvencontactfunctie bieden we actief ondersteuning aan ondernemers en hun 
initiatieven. 

� Optimaal benutten van kansen binnen de sectoren dienstverlening/zorg en recreatie en 
toerisme met een hoge groeipotentie. 

� Onze vergunningsprocedures zo efficiënt en gebundeld mogelijk inrichten. 
� Adviseren over bestemmingsplannen en principebouw aanvragen. 
� De aantrekkelijkheid van de detailhandel waarborgen door het stimuleren en ontwikkelen van 

vitale dorpskernen. 
� Het initiëren van, of participeren in initiatieven, organisatievormen en samenwerkingsverbanden 

om economische structuur en het ondernemersklimaat te versterken. Er wordt o.a. 
samengewerkt met de Kamer van Koophandel, MKB, Syntens en de NOM. Ook wordt 
geparticipeerd in de Stichting Drentse Bedrijfslocaties.  

 
Faciliteren ondernemers  
- Werkbezoeken door college B&W 
- Werkbezoeken door bedrijvencontactfunctionaris en medewerkers bedrijvenloket   Centrum voor Werk 
en Inkomen  
- In 2008 hebben we de eerste Openbedrijvendag in de gemeente georganiseerd. Het is de bedoeling dat 
we iedere 2 jaar een evenement met het bedrijfsleven organiseren. 
- Onder de aandacht brengen van de Stiporegeling.  
 
Vestiging van bedrijven 
De meeste bedrijven verhuizen binnen de eigen regio (94%) of de eigen gemeente (75%). We richten ons 
om deze reden vooral op bedrijven uit de eigen gemeente die een andere locatie zoeken. We willen toe 
naar een transparant kader voor het vestigen van bedrijven op Vriezerbrug. Hiervoor is in 2009 aandacht.   
 
Specifieke bedrijvigheid  
Voor specifieke bedrijvigheid is medewerking verleend aan de ontwikkeling van de  particuliere 
bedrijvenlocatie ‘cargoterrein’ bij de luchthaven en het nog te ontwikkelen Kranenburg Zuid.  
 
Ontwikkeling voorterrein GAE  
We snijden het planologisch kader voor het terrein GAE zo gedetailleerd mogelijk toe op de verbeterde 
exploitatiemogelijkheden van de luchthaven. 
 
Kranenburg Zuid 
De ontwikkeling van de locatie Kranenburg-zuid (een "kantoor / dienstverlenings"-locatie voor regionale en 
bovenregionale bedrijvigheid van 21 ha) direct ten zuiden van de A7 wordt binnen de middellange termijn 
opgestart.  
 
Detailhandel 
Via studies en de ontwikkeling van ruimtelijke plannen - zoals het haalbaarheidsonderzoek naar de 
herstructurering van het centrum van Vries en het distributieplanologisch onderzoek voor het centrum van 
Zuidlaren -  en door investeringen in de bereikbaarheid van de winkelgebieden wordt gewerkt aan behoud 
en mogelijk versterking van een volwaardig niveau aan detailhandelsvoorzieningen in de hoofdkernen.  
 
 
Deelnemingen 
Mede vanwege de economische meerwaarde (maar ook vanwege algemene maatschappelijke belangen) 
hebben wij deelnemingen in Essent NV, NV WMD en GAE NV.  
 
Evenementen 
Evenementen geven een stimulans aan de aantrekkingskracht en de bekendheid van onze gemeente bij 
(potentiële) recreanten en toeristen. Nu nog speelt de gemeente hier meer ad hoc op in op verzoeken tot 
ondersteuning. In 2008 is de deelverordening evenementensubsidies opgesteld. In 2009 willen we komen 
tot een meer doordachte benadering van de evenementen in de gemeente. 
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Programma 19 Economische zaken 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
19.01 Economische zaken 100.409 112.569 145.229 146.244 147.322 148.385
19.02 Markten 270.652 169.351 172.835 175.166 178.461 181.782
    
Totaal lasten 371.061 281.920 318.064 321.410 325.783 330.167
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
19.01 Economische zaken 30.263 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
19.02 Markten 211.158 176.135 178.900 181.709 184.562 187.460
    
Totaal baten 241.421 206.135 208.900 211.709 214.562 217.460
 
Resultaat voor bestemming 129.640 75.785 109.164 109.701 111.221 112.707
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 1.656  
Onttrekking aan de reserve 35.207 35.207 35.207 35.207 35.207 35.207
Mutaties reserves -33.551 -35.207 -35.207 -35.207 -35.207 -35.207
 
Resultaat na bestemming 96.089 40.578 73.957 74.494 76.014 77.500
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
300 Personeel van derden 9.391
310 Energie 6.669
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 138.594
421 Subsidies aan marktproducenten 35.207
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 4.682
610 Kapitaallasten 32.317
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 91.204
Totaal lasten 318.064
Baten  
210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 30.000
340 Overige goederen en diensten 178.900
Totaal baten 208.900
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Programma 20 - Milieu 
Portefeuillehouder: H.H. Assies 
 
Omschrijving Op (inter)nationaal en regionaal niveau doen zich ontwikkelingen voor die veelal een nadelig effect 

hebben op onze leefomgeving, zoals klimaatverandering, verstedelijking, bevolkingstoename, 
toenemende industrialisatie, groeiend tekort aan primaire grondstoffen etc. Wij willen een bijdrage leveren 
om de nadelige gevolgen hiervan te minimaliseren door te streven naar een duurzame ontwikkeling op 
lokaal niveau. Het streven is naar het bewerkstelligen van CO2 reductie bij integrale lokale 
ontwikkelingen. Tynaarlo wil op deze wijze haar bijdrage leveren aan landelijke klimaatsdoelstellingen. 
 
Daarnaast hebben wij ons streven erop gericht om op korte termijn de huidige kwaliteit van de 
leefomgeving verbeteren. Deze voornemens zijn alleen te realiseren door een integrale aanpak van het 
gemeentelijke milieubeleid op verschillende beleidsterreinen. Belangrijke items in deze collegeperiode 
betreffen waterbeheer, klimaatbeleid, duurzaam bouwen, energiebesparing, duurzaam inkopen en het 
realiseren van een verbetereing van de kwalitatieve leefomgeving. 
Middels het uitvoeringsprogramma van het nieuw vast te stellen Milieubeleidsplan 2008-2011 zullen we 
invulling geven aan bovengenoemde doelstellingen. 

 
Programma in 
beeld 

 

  

  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Wij werken aan de kwaliteit van de leefomgeving door het: 
− inrichten en verbeteren van de ruimtelijke ontwikkeling vanuit het gezichtspunt van het 

leefmilieu 
− leveren derhalve gevraagd en ongevraagd advies over de aspecten bodem, geluid, water, lucht 

en afvalverwerking aan andere afdelingen bij integrale planvorming 
− t.a.v. locatieontwikkeling zal op het terrein van klimaatbeleid en ruimtelijke- en 

stedenbouwkundige kwaliteit een significante inspanning worden gepleegd 
 

Plannen en ruimtelijke ontwikkeling 
(output-stuurgetal) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

% van de plannen dat is voorzien 
van een milieuadvies 
 

100 100 100 100 100 

 
Wij willen: 

- een afhandeling van vergunningaanvragen die aan de wettelijke eisen en termijnen voldoet. 
 

Vergunningen en meldingen  2004 2005 2006 2007 2008 
in % afhandeling  100 100 100 100 

 
 

- voldoen aan de wettelijke eisen bij uitvoering, handhaving en toezicht 
- uitvoeren van het vastgestelde milieuhandhaving programma gebaseerd op de wettelijke 

criteria. 
 

Controles in aantallen  2005 2006 2007 2008 
Geluidcontroles (aspectcontrole) 50 40 20 30 
Aantal uitgevoerde controles 184 220 220 210 
Aantal opgelegde bestuurlijke Maatregelen 2 2 2 2 

 
- Voorbeeldgedrag en het ontwikkelen van draagvlak voor het duurzaam gebruik van materialen 

en ruimte (dubo) 
 
De uitgangspunten voor het beleid rondom duurzaam bouwen zijn als volgt;  
Actief niveau voor de thema’s Duurzaam bouwen in beleid, Woningbouw en Bedrijven, inrichtingen en 
terreinen 
Voorlopend niveau voor het thema Gemeentelijke Gebouwen in Installaties Innovatief niveau voor het 
woningbouwproject Vries-Oost. 
Deze uitgangspunten vormen de basis voor het in 2007 vast te stellen beleidsplan duurzaam bouwen, 
waaraan een uitvoeringsprogramma is gekoppeld. 
 

- Realiseren van energiebesparing door voorlichting en kennisontwikkeling en voorbeeldgedrag. 
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Bovenstaande is opgenomen in het uitvoeringsprogramma dubobeleid. 
Thema’s die hierbij van belang zijn, zijn gemeentelijke gebouwen en voorzieningen, woningbouw, 
bedrijven en utiliteitsbouw en duurzame energie. 
 
Wat betreft afvalbeheer wordt kortheidshalve verwezen naar programma 12 reiniging. Hierin worden 
ondermeer de beoogde effecten op het gebied van afvalpreventie, kosten van de afvalverwijdering en het 
terugdringen en vóórkomen van zwerfvuil belicht. 
 
In het nog vast te stellen Milieubeleidsplan 2008-2011 zal nader in worden gegaan op de effecten van 
bovengenoemde activiteiten waarbij ook nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan monitoring. 
 
Klachten, meldingen en afhandeling 
Wij zorgen voor een goede afhandeling van binnengekomen klachten conform vastgesteld protocol en het 
zoveel mogelijk voorkomen van klachten 
 

Klachten en afhandeling 
(output-stuurgetal) 
 

2005 2006 2007 2008 

Aantal klachten algemeen 75 80 60 50 
Aantal afgehandelde klachten in % 100% 100% 100% 100% 

  
  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Handhavingsbeleid Milieu Raad, januari 2005  
Mileubeleidsplan 2002-2006 Raad, 2002  
Energiebeleidsplan   
Bouwstofbesluit beleidsplan 2004  
Klimaatbeleid 2004 

 
 

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Duurzaam bouwen 
In 2009 zal uitvoering worden gegeven aan het aan het beleidsplan gekoppelde uitvoeringsprogramma. 
Dit betekent onder meer het vastleggen van het ambitieniveau voor de diverse zich aandienende 
(woning)bouwprojecten en het verder uitwerken van het communicatietraject voor particuliere bouwers.  
Indien zich een goede gelegenheid aandient, zal ook een begin worden gemaakt voor het ondersteunen 
van een pilotproject duurzaam bouwen. Hierbij valt te denken aan het realiseren van een passiefwoning of 
een 0-energiewoning die als voorbeeld ter navolging kan dienen. 
Het uiteindelijke doel is om duurzaam bouwen verder te stimuleren. 
 
Voor de locatieontwikkeling van Nieuwe Stukken zetten wij in op een hoog duurzaamheidgehalte 
(innovatief niveau) Er is een zogeheten charette georganiseerd. Dit is een tweedaagse 
ontwerpbijeenkomst waarin verschillende deskundigen bijeen komen met als doel om te komen tot een zo 
integraal mogelijk ontwerp waarin rekening wordt gehouden met onder meer thema’s als energie, klimaat, 
water, cultuurhistorie, kwaliteit leefomgeving en de financiële gevolgen. Op basis van de uitkomsten van 
de charette kunnen in 2009 de ambities op het gebied van duurzaam bouwen in het programma van eisen 
voor Nieuwe Stukken worden vastgelegd. 
 
Energie Prestatie Adviezen 
In 2008 zijn Energie Prestatie Adviezen (EPA) opgesteld voor de gemeentelijke gebouwen. Dit zal worden 
afgerond in 2009. De EPA’s dienen als basis voor de aan te brengen energiebesparende maatregelen in 
de gemeentelijke gebouwen. De uitkomsten van de EPA’s worden vanaf 2009 verwerkt in de exploitatie 
van de gemeentelijke gebouwen en de uitvoering van de energiebesparende maatregelen zal dan 
successievelijk ter hand worden genomen. 
 
Duurzaam Inkopen 
Wij hebben besloten dat bij alle gemeentelijke inkopen aandacht besteed moet worden aan 
duurzaamheid. Het streven is er daarbij op gericht dat 100% van de gemeentelijke inkopen en 
aanbestedingen duurzaam zijn op een zo hoog mogelijk ambitieniveau conform de Menukaart Duurzaam 
Inkopen. In 2008 is hiermee een start worden gemaakt. Voor 2009 is de verdere implementatie van 
Duurzaam Inkopen in de gemeentelijke organisatie voorzien. Dit was ook in het collegeprogramma 
voorzien, met dit verschil dat in plaats van een geleidelijke op- en uitbouw tot 50% Duurzaam Inkopen in 
2010 nu ingezet wordt op 100%. 
 
Waterbeheer 
Kaderrichtlijn Water. 
Op dit moment is de gemeente Tynaarlo te samen met beide waterschappen actief in het bepalen van de 
waterkwaliteitsopgaven in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Afhankelijk van het 
ambitieniveau zullen maatregelen t.a.v. riolering, oppervlaktewater en afvoer hemelwater worden 
voorgesteld. Naast de kwaliteitopgaven zullen ook de kwantiteitsopgaven, waaronder de stedelijke 
wateropgaven in beeld worden gebracht. 
Uitvoeren riolering onderhoud- en vervangingsprogramma. 
Voor specifieke rioleringsaangelegenheden t.a.v. onderhoud en vervanging wordt verwezen naar 
programma 9. 



 134 

 
Gemeentelijk Waterplan/Verbreed GRP. 
Eind 2008 zal het gemeentelijk waterplan/Verbreed GRP zijn opgesteld. Naar aanleiding hiervan zullen 
middels een projectenplan verschillende watergerelateerde maatregelen in overleg met maatschappelijke 
organisaties worden uitgevoerd. 
 
Klimaatbeleid 
In 2008-2009 zal het programma Klimaatbeleid worden afgerond en zal er een totale rapportage en 
verantwoording richting VROM worden opgesteld.  
Tevens zullen CO2 doelstellingen inzichtelijk worden gemaakt op basis van een vervolgprogramma 
klimaatbeleid. Voor dit vervolgprogramma zal wederom een subsidie worden aangevraagd. 
Onderdeel van het klimaatbeleid vormt naast het dubobeleidsplan ook het energiebeleidsplan. Op het 
terrein van energiebesparing zullen planmatig activiteiten worden opgestart die ertoe bijdragen dat CO2 
reductie t.o.v. het bestaande niveau zal plaatsvinden.  
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Programma 20 Milieu 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
20.01 Milieubeheer inrichtingen 163.089 125.737 202.374 207.935 213.803 219.518
20.02 Milieubeheer algemeen 414.687 360.401 306.948 314.852 323.523 332.070
20.03 Natuur- en landschap 18.311 4.669 4.796 4.932 5.066
20.04 Servicepunt / handhaving 10.511 20.604 27.573 28.302 29.070 29.824
20.06 Geluidbeheer 104.558 5.423 5.898 6.053 6.216 6.376
20.07 Luchtbeheer 118.163 188.227 92.042 94.585 97.268 99.881
20.08 Bodembeheer 32.821 47.230 52.499 53.950 55.480 56.973
20.09 Waterbeheer 43.314 5.970 6.551 6.732 6.923 7.109
20.10 Handhaving 29.781 210.072 174.388 179.206 184.290 189.242
    
Totaal lasten 935.235 963.664 872.942 896.411 921.505 946.059
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
20.02 Milieubeheer algemeen  37.000  
20.06 Geluidbeheer 72.642  
20.07 Luchtbeheer 67.271 52.358  
20.09 Waterbeheer 12.430  
    
Totaal baten 152.343 89.358 0 0 0 0
 
Resultaat voor bestemming 782.892 874.306 872.942 896.411 921.505 946.059
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve 8.170 38.026  
Mutaties reserves -8.170 -38.026 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 774.722 836.280 872.942 896.411 921.505 946.059
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 21.278
610 Kapitaallasten 1.203
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 850.460
Totaal lasten 872.941
Baten  
Totaal baten 0
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Programma 21 - Welzijn 
Portefeuillehouder: H. Kosmeijer/H.H. Assies 
 
Omschrijving We willen dat iedereen in onze gemeente aangenaam woont en leeft. Om dit te bereiken ondersteunen wij 

organisaties en instellingen bij het aanbieden van activiteiten en het beschikbaar hebben van passende 
accommodaties voor jong en oud.  
 
Het beleid is er op gericht dat iedereen zich kan ontplooien en  mee kan  doen, maar legt ook een eigen 
verantwoordelijkheid bij de burger. Daarnaast stimuleren wij inwoners om aandacht voor elkaar te 
hebben. De door de gemeente ondersteunde activiteiten zijn bij voorkeur collectief en preventief. 
Daarmee kan met de beschikbare middelen meer worden bereikt, dan wanneer het gaat om individuele 
en curatieve voorzieningen. 
Het welzijnsbeleid is onderdeel van het brede beleid op het gebied van Maatschappelijke Ondersteuning, 
geeft uitvoering aan de vastgestelde visie en strookt met de concept Kadernota Wmo ’Kansrijk leven’. 

 
Programma in 
beeld 

   
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Jeugdbeleid 
We willen onze jeugd en jongeren optimale ontwikkelingskansen bieden. Kernwoorden daarbij zijn het 
stimuleren en ondersteunen van de doorgaande ontwikkelingslijn en het bieden van een sluitende 
structuur waarbij “uitval” snel wordt gesignaleerd en aangepakt. We werken op basis van een integrale 
aanpak en we communiceren met de jeugd en jongeren zelf. Deze aanpak past in prestatieveld 2 van de 
wmo: “Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders 
met problemen met opvoeden”. 
 
0-12 jarigen 
We willen de jongsten in onze gemeente een goede start geven. Hiertoe initiëren en ondersteunen wij 
samenwerking tussen organisaties en samenhang in activiteiten, gericht op deze leeftijdsgroep. Het gaat 
ondermeer om algemeen kinder- en jeugdwerk, voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) en schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast kent onze gemeente het 
Jeugd•Tynaarlo. Het Jeugd•Tynaarlo is een centraal punt waar men terecht kan voor advies en informatie 
over opgroeien en opvoeden en voor het melden van signalen. 
 
Dagarrangementen 
Wij zullen een actieve bijdrage leveren aan het tot stand brengen van de zgn. dagarrangementen op en in 
samenwerking met ondermeer de scholen (zie ook programma 25). Naast opvangmogelijkheden bieden 
deze dagarrangementen nieuwe mogelijkheden om kinderen, zowel onder schooltijd als na school, kennis 
te laten maken met kunst en cultuur, natuur en educatie en sport. In de wijkschoolnotitie is aangegeven 
dat hiervoor de inhoudelijke samenwerking en afstemming tussen de diverse partners -die zich met jeugd 
bezighouden- moet worden versterkt en aangemoedigd. De dagarrangementen dragen bij aan 
ontwikkelingskansen van kinderen, verrijking (cultuur), zorg voor het kind en ouderbetrokkenheid. 
 

Jeugd van 0 tot 12 jaar  
(output-ken- en stuurgetallen) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

Algemeen kinder- en jeugdwerk      
- omvang van de doelgroep (4-13 jaar) 4.100 4.100 4.100 4.100 3.600* 
- omvang van de doelgroep (0-3 jaar) 1.020 1.020 1.020 1.020 1.600** 
- aantal georganiseerde activiteiten 105 105 105 105 108 
- gemiddeld aantal deelnemende kinderen 
- waarderingscijfer ouder/verzorgers 
kinderwerk Trias 
 
De cijfers voor 2009 zijn ramingen 
* afname niet ineens, geleidelijk proces 
** doelgroep is m.i.v. 2009 gewijzigd van 0-3 
jaar in 0-4 jaar 

20 20 20 20 20 

Kinderopvang      
- aantal organisaties dat kinderopvang 
verzorgt 

4 4 4 4 4 

-aantal kindplaatsen kdv (excl. 
gastouderopv.) 

 225 225 260 267 

-aantal kindplaatsen bso (excl. 
gastouderopv.) 

 240 240 535 551 

- waarderingscijfer ouders/verzorgers      
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Peuterspeelzalen 
- omvang van de doelgroep (2 + 3 jarigen) 733 697 670 660 650 
- aantal peuterplaatsen 345 345 330 300 282 
      

 
Speelvoorzieningen 
Sinds 2007 zijn de beleidsmatige aspecten rond speelplekken ondergebracht bij Jeugdbeleid. In het 
afgelopen jaar is er een gewerkt aan de realisatie van een speelruimteplan Tynaarlo. In dit 
speelruimteplan is het speelruimtebeleid en de concrete uitwerking van het beleid vastgelegd. In 2009 zal 
het speelruimteplan geformaliseerd worden. 
 
12-23 jarigen 
We willen jongeren de ruimte geven zichzelf te zijn. Wij doen dit door o.a.: realisatie van 
ontmoetingsplekken en het organiseren van activiteiten van uiteenlopende aard, zoals culturele 
activiteiten. Daarnaast is ook voor deze groep het beleid gericht op sluitende structuren, zodat dreigende 
“uitval” (op school, het gezin, in de vrije tijd) snel kan worden gesignaleerd en aangepakt. Hiertoe 
functioneert o.a het netwerk 12+ en het Jeugd�Tynaarlo. Wij willen de koppeling tussen jeugdbeleid, 
onderwijs en werkgelegenheid versterken om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Elke jongere moet 
leren of werken (zie ook programma 30). 
 
 

Jongeren van 12 tot 23 jaar 
(output-kengetallen) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

- omvang doelgroep 4.114 4.100 4.100 4.100 4.000 
      
Jeugdsozen      
- aantal jeugdsozen 7 8 8 8 8 
- in de kernen Vries, Zuidlaren en 
Eelde/Paterswolde 

2 3 3 3 3 

- in de kleine dorpen 5 5 5 5 5 
      
Jongerenontmoetingsplekken      
- aantal JOP's (incl. skatebanen) 3 5 3 2 4 
- in de kernen Vries, Zuidlaren en 
Eelde/Paterswolde 

3 4 1 1 3 

- in de kleine dorpen 0 1 2 1 1 
      
Overlast      
Aantal overlastmeldingen 172 150 150 150 135 
- Zuidlaren   84   70   70   70  
- Vries   14   10   10   10  
- Eelde / Paterswolde   62   60   60   60  
- Kleine dorpen   12   10   10   10  
Aantal HALT afdoeningen   11   41   20   20 20 
      
Hulpverlening 0-23 jarigen      
Aantallen lichte hulpverleningsvragen      
-(school) maatschappelijk werk  100 100 100 125 
-jeugd.tynaarlo    15   47   50 40 
Aantallen geindiceerde hulpverlening 
 
Cijfers 2009 zijn ramingen 

     

 
Ouderen 
Wij willen het zelfstandig wonen en functioneren van ouderen bevorderen. Dit doen we in samenspraak 
met de ouderen zelf en in samenwerking met diverse andere instellingen. Veel van de voorzieningen voor 
ouderen vallen onder de Wmo (programma 28). Wij geven prioriteit aan de collectieve en preventieve 
voorzieningen boven individuele voorzieningen. Dit betekent investeren in samenwerking en 
laagdrempelige voorzieningen. 
Met ons ouderenbeleid richten wij ons op: 

- het bevorderen van de integratie en participatie van ouderen;  
doel: voorkomen sociaal isolement, ter ontspanning en als signaleringsfunctie 

- het bevorderen van de zelfstandigheid en welbevinden in eigen woon- en leefomgeving; 
- het ontwikkelen van een samenhangend beleid op de terreinen wonen, werken, welzijn en zorg. 

 
Samenhang en draagvlak 
We zetten ons in voor een samenhangend beleid op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg. De 
regiegroep wonen welzijn zorg adviseert ons hierbij en de regiegroep wil door middel van een goede 
samenwerking en een integrale benadering komen tot een meerwaarde voor alle partijen. De regiegroep 
bestaat uit vertegenwoordigers van diverse instellingen uit onze gemeente zoals verpleeg- en 
verzorgingshuizen, thuiszorg, woningbouwcorporaties, maatschappelijke instellingen etc. De 
seniorenadviescommissie gemeente Tynaarlo wordt actief betrokken bij de diverse 
beleidsvoornemens/activiteiten en is als adviseur vertegenwoordigd in de regiegroep. (zie voor herijking 
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adviesraden programma 28). 
 
Informatie en advies 
Voor ouderen is het belangrijk om te weten welke voorzieningen er zijn en hoe je ervan gebruik kunt 
maken. Wmo-consulenten(zie ook programma 28) en de ouderenadviseur kunnen de ouderen thuis 
bezoeken en informatie verstrekken. 
 

ouderenloket en ouderenadviseur 
(effect-kengetallen) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

waarderingscijfer klant mb.t. zorgloket 
 

     

Aantal klantcontacten winkel wonen, welzijn, 
zorg 

550 500 *   

Aantal klantcontacten ouderenadviseur (incl. 
huisbezoeken) 

515 500 500 500 550 

Aantal huisbezoeken kader huisbezoek 75+ 400 400 400 400 400 
 
 

     

* met ingang van 2007 wmo-loket (zie 
programma 28) 
Cijfers 2009 zijn ramingen 

     

 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers vormen het cement tussen de stenen van het sociaal-maatschappelijk leven. Wij willen de 
vrijwilligers(organisaties) dan ook ondersteunen in hun werkzaamheden. Vrijwilligersbeleid valt onder de 
Wmo (programma 28). 
 

Vrijwilligers  
(effect-kengetallen) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

Totaal aantal ingeschreven vrijwilligers 40 40 50 55 60 
Aantal vacatures 65 75 80 85 85 
Aantal matches 20 25 30 33 35 

 
 
Ontwikkelingssamenwerking 
Wij willen vanuit het besef dat de noden in andere (zelfs Europese) landen veel groter zijn dan bij ons, 
bezien of wij op bescheiden en toch effectieve manier, een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling 
van (één van de) landen waar men op het gebied van economie, huisvesting, scholing, zorg en veiligheid 
in een duidelijke achterstandsituatie verkeert. 
Onderstaand de speerpunten van beleid: 

- versterking positie wereldwinkels; 
- bewustwording van de bevolking van de gemeente Tynaarlo, direct c.q.         indirect; 
- bewustwording leerlingen op basisscholen. 

Tynaarlo is in 2008 millenniumgemeente geworden. De millenniumcampagne wordt gebruikt om het 
ontwikkelingsbeleid te versterken. 
 
Buurt- en dorpshuizenbeleid. 
Buurt en -dorpshuizen vormen een belangrijke collectieve voorziening t.b.v. de sociale cohesie in buurten, 
wijken en dorpen. We willen buurt- en dorpshuisvoorzieningen in de wijken en kleine kernen behouden. 
Het beleid is er op gericht om daarin te faciliteren, wanneer er voldoende draagvlak is. Daar waar mogelijk 
is de multi- functionaliteit van de ruimtes uitgangspunt. 
 
Uit de in 2006 gehouden evaluatie van buurt- en dorpshuizenbeleid blijkt dat buurten dorpshuizen in de 
toekomst vrijwel alle geïntegreerd zullen worden binnen een wijkschool. De bestaande 
verantwoordelijkheidsverdeling kan  blijven bestaan. Dit houdt in dat het buurt- of dorpshuisbestuur 
verantwoordelijk is voor de exploitatie- en een deel van de investeringskosten van een buurt- en 
dorpsaccommodatie (ook al is deze geïntegreerd in een wijkschool). Uit de evaluatie is ook gebleken dat 
exploitatiemogelijkheden van dorpshuizen begrensd worden door lokale omstandigheden en 
gemeentelijke regelgeving. 
 
Integraal Accommodatiebeleid 
Voldoende en kwalitatief goede accommodaties worden als belangrijke voorwaarde gezien voor het 
stimuleren van activiteiten die gericht zijn op het versterken van de sociale samenhang en leefbaarheid in 
een dorp of buurt. Voor 2003 werd zowel vanuit welzijn, onderwijs als sport op een verschillende manier 
omgegaan met accommodaties. Sinds 2003 voert de gemeente – onder het motto ‘meer doen met 
minder’ - een integraal accommodatiebeleid. 
Dit betekent ondermeer: 

- bouwtechnische en functionele aanpassing van gebouwen resulterend in renovatie of 
nieuwbouw; 

- efficiencyverbetering in het gebruik ervan (bepaling gemeentelijke 
huisvestingsverantwoordelijkheden, bevorderen multifunctioneel gebruik, ontwikkeling van 
tarieven- en subsidiebeleid); 

- stimuleren organisatorische en inhoudelijke samenwerking tussen instellingen 
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(wijkschoolontwikkeling). Tynaarlo heeft een Impuls gekregen in de vorm van een subsidie 
‘dagarrangementen en combinatiefuncties’; 

- verbetering van organisatie rondom beheer- en ontwikkeling van accommodaties. 
 
De gemeente stelt -tezamen met betrokken verenigingen en instellingen- per kern een plan op met 
betrekking tot de benodigde accommodatiebehoefte voor de komende 15 a 20 jaar. De 
accommodatieplannen voor de dorpen Eelde-Paterswolde, Ter Borch, Zuidlaren, Yde-De Punt, Zeijen en 
Vries zijn inmiddels vastgesteld. De verwachting is dat de plannen voor de dorpen de Groeve, 
Zuidlaarderveen, Tynaarlo en Oudemolen begin 2009 gereed zijn. Concreet betekent dit dat we de 
komende jaren meerdere multifunctionele accommodaties (MFA’s) willen realiseren, waarin diverse 
onderwijs-, sport- en welzijnsactiviteiten aangeboden worden die zijn afgestemd op de behoeften en 
mogelijkheden in het betreffende dorp of de betreffende wijk. 
 

Realisatie MFA’S(gereed) 
 
Ter Borch 
 
Yde- De Punt 
 
Zeijen 
 
Nieuwe Akkers 
 
Groote Veen 
 
 

2009 
 
X 
 

2010 2011 
 
 
 
X 
 

2012 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 

2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk 
Startnotitie WOS voorzieningen Ter Borch 
 

Jaar van vaststelling 
Raad, mei 2005 

Opmerkingen 
 

Jeugd 0-12 jaar en 13-23 jaar    
Samenspel in jeugdbeleid Raad, 2001 

 
 

Ontmoeten in de ruimte die je krijgt, voorzieningen,acco's 
en activiteiten 

Raad, 2003  

Geef ze de ruimte, meerjarenbeleid 0-6 jarigen (2003-
2006) 

Raad, 2003 
 

 

Peuterspeelzaalwerk in Tynaarlo Raad, 2003  
De school als middelpunt in de wijk: 
gemeentelijke visie op wijkschool in T. 

Raad, mei/juni 2003  

Tussentijdse evaluatie samenspel in jeugdbeleid Raad, januari 2004  
Ovk Tynaarlo en Drenthe: aansluiting jeugdbeleid - 
jeugdzorg 

Raad, 2005  

Speelvoorzieningenbeleid Raad, december 1998  
Ouderenbeleid    
notitie ouderenbeleid 
 

Raad, 20-02-2001  

Ontwikkelingssamenwerking    
"Tynaarlo en de wereld om ons heen" 
 

Raad, 22-11-2005  

Accommodaties    
Ontmoetingscentra, centra voor jong en oud Raad, nov. 2001   

  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Jeugdbeleid 0 –12 jaar 
Vanuit het jeugdbeleid 0-12 jaar wordt in 2009 geïnvesteerd in een sluitende zorgstructuur rondom het 
jonge kind. We gaan o.a. de samenwerking tussen partners verbeteren. Binnen de regierol die de 
gemeente is toegewezen rond kinderopvang en peuterspeelzalen willen wij onderzoeken wat de 
harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen voor onze gemeente betekent. Tegelijkertijd gaan we het 
bestaansrecht en de huidige subsidiëring van de peuterspeelzalen onder de loep nemen. Een belangrijk 
aandachtspunt hierbij is, dat inzichtelijk wordt wat de behoefte van ouders is op dit gebied. 
 
We willen jongeren vragen hoe wij hen het beste bij politieke onderwerpen kunnen betrekken. Een van de 
onderwerpen die door de jongeren word aangedragen, wordt verder uitgewerkt. De regierol rondom het 
jeugdbeleid wordt kritisch bekeken en verstevigd. Het komende jaar gaan we nieuw jeugdbeleid opstellen. 
Daarnaast blijven we op de hoogte van alle ontwikkelingen die spelen op het gebied van jeugdbeleid. 
Speerpunten voor 2009 zijn: 

- verbeteren samenwerking voor een goede zorgstructuur; 
- optimaliseren jeugd•Tynaarlo; 
- harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen; 
- jeugd en nieuwe media; 
- opstellen jeugdbeleid; 
- regierol gemeente; 
- participeren, aansluiten bij ontwikkelingen die van invloed zijn op het lokaal jeugdbeleid. 
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Jeugdbeleid 12 –23 jaar 
Vanuit het jeugdbeleid zal er in 2009 geïnvesteerd worden om mogelijkheden te creëren zodat jongeren 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij spelen de fysieke voorzieningen als jeugdsozen en Jongeren 
ontmoetingsplekken een belangrijke rol maar eveneens het inhoudelijke aanbod van activiteiten. Bij de 
totstandkoming en vormgeving van deze voorzieningen is een actieve inbreng van de jongeren zelf 
weggelegd. Wij zijn van plan hierbij gebruik te maken van de nieuwste media om zo de jeugd prikkelen en 
uitdagen mee te denken. 
 
Daarnaast zal in 2009 het preventief jeugdbeleid op lokaal niveau verder worden ontwikkeld. Centraal 
hierin staat de doorontwikkeling van het Jeugd•Tynaarlo naar een Centrum voor Jeugd en Gezin 
Tynaarlo. Hier ligt een duidelijke koppeling met programma 28: Wmo. 
Speerpunten voor 2009 zijn: 

- op peil houden van het huidige voorzieningen en activiteitenaanbod waarbij extra aandacht voor 
activiteiten op het gebied van (jongeren)cultuur, sport en voorlichting; 

- het inzetten van nieuwe media als middel om jongeren te informeren en discussie op gang te 
brengen; 

- in afstemming en in samenwerking met verschillende organisatie adequaat inspelen op 
overlastsituaties; 

- het optimaliseren van het Jeugd•Tynaarlo; 
- starten met de doorgroei van het Jeugd•Tynaarlo naar een Centrum voor Jeugd en Gezin. Waar 

eveneens de verschillende instrumenten en structuren  ondergebracht zullen worden (Drentse 
verwijsindex, Elektronisch Kind Dossier, zorg overleggen zoals het netwerk 12+). 

 
Speelruimteplan 
In 2009 zal de realisatie van het speelruimteplan worden afgerond en zal bestuurlijke besluitvorming 
plaatsvinden. Vanaf 2009 een start worden gemaakt met de concrete uitwerking van het vastgestelde 
beleid en de hieraan gekoppelde acties.  
 
Dagarrangementen 
Vanaf 2009 zullen de in 2008 gestarte pilots (o.a. verrijkingsmodules Zuidlaren), indien succesvol, worden 
vervolgd en ook worden ingezet op andere wijkscholen. Tevens zullen we de bewustwording van de 
wijkschoolgedachte bij de partners in de wijkschool bevorderen.  Daar waar mogelijk scheppen we de 
voorwaarden waaronder de partners in de wijkschool activiteiten in het kader van de wijkschool kunnen 
ontwikkelen en uitvoeren. Het gaat hierbij dan om het voeren van integraal beleid, geldstromen 
ontschotten, subsidies verstrekken, nieuwe ontwikkelingen initiëren en partijen bij elkaar brengen en 
houden. 
 
Ouderen 
Het ouderenbeleid is geïntegreerd in het Wmo-beleid 2e fase en heeft ook veel raakvlakken met het 
gezondheidsbeleid. Wij willen de bewustwording van ouderen bevorderen ten aanzien van veiligheid in 
huis en het langer zelfstandig kunnen wonen en wij zullen maatregelen nemen die daaraan kunnen 
bijdragen.   
 
Vrijwilligers 
Het vrijwilligersbeleid is geïntegreerd in het Wmo-beleid 2e fase. Vrijwilligers worden nadrukkelijk 
betrokken om de leefbaarheid te verbeteren of op peil te houden. (b.v. inzetten bij het vervoer). Om aan te 
geven hoe zeer wij het vrijwilligerswerk waarderen, willen we in 2009 weer de vrijwilligersprijs uitreiken.   
 
Ontwikkelingssamenwerking 
Door middel van subsidieverstrekking willen we bijdragen aan de gestelde doelen. In 2007 is besloten een 
bijdrage te leveren aan de millenniumdoelen. Een voorstel met activiteiten zal in het najaar van 2008 
worden vastgesteld. 
 

Buurt en dorpshuizen- en integraal accommodatiebeleid 

Buurt en dorpshuizen vormen een belangrijke collectieve voorziening t.b.v. de sociale cohesie in buurten, 
wijken en dorpen. Het beleid is er op gericht om daarin te faciliteren, wanneer er voldoende draagvlak is. 
Daar waar mogelijk is de multifunctionaliteit van de ruimtes uitgangspunt. In deze collegeperiode wordt 
met alle betrokkenen onderzocht hoe een gezonde exploitatie van de panden bewerkstelligd kan worden.. 
Voor de kleinere dorpen is de afstemming tussen het accommodatiebeleid en de leefbaarheid platteland 
een aandachtspunt. In principe zullen de toekomstige plannen voor een buurt en dorpshuis ingepast 
worden in een brede of wijkschool. Een wijkschool bestaat uit een bundeling van welzijn- onderwijs- en 
sportfuncties/-activiteiten, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de wijk of het dorp. 
 
MFA Ter Borch 
Op basis van o.a. het integraal Programma van Eisen heeft het architectenbureau Bos en Partners uit 
Baarn het ontwerp voor de MFA gemaakt. De MFA wordt ca. 4.600 m2 groot en huisvest onder andere 20 
permanente klaslokalen voor openbaar en christelijk onderwijs, een dubbel gymnastieklokaal, 3 groepen 
kinderdagverblijf (KDV), 3 groepen buitenschoolse opvang (BSO) en diverse multifunctionele ruimtes. De 
daadwerkelijk bouwactiviteiten zijn inmiddels in volle gang; verwacht wordt dat het gebouw met ingang 
van schooljaar 2009-2010 in gebruik kan worden genomen. Gedurende de bouwperiode worden er met 
de hoofdgebruikers afspraken gemaakt over beheer, exploitatie, inhoudelijke samenwerking en 
dagarrangementen. 
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MFA Yde - De Punt 
Vanaf 2008 is een projectgroep bezig met de uitwerking van de plannen voor een MFA in Yde – De Punt. 
Projectcontract, visiedocument en functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen zijn inmiddels 
gereed. In 2009 zal gestart worden met de ontwerpfase (selectie architect en opstellen structuur-, 
voorlopig- en definitief ontwerp). Ook zullen afspraken ten aanzien van eigendom, beheer en exploitatie 
worden vastgelegd.  
 
MFA Groote Veen 
Het dorp Eelde heeft behoefte aan een nieuwe uitbreidingswijk bedoeld voor de lokale, maar ook nieuwe 
bevolking. In het structuurplan van Tynaarlo van 2006 is de meest geschikte locatie hiervoor aangegeven: 
een uitbreiding in de zuidoosthoek van de kern, met als werknaam Groote Veen. Vanuit het structuurplan 
is het thema voor Eelde en Paterswolde; "Revitalisering van een dubbelkern". Groote Veen is een van die 
revitaliseringsopgaven. 
 
Ook moet in het gebied een multifunctionele accommodatie worden gerealiseerd. In 2009 zal er gestart 
worden met de werkzaamheden voor deze MFA en zal het projectcontract, het visiedocument en het 
functioneel- & ruimtelijk programma van eisen opgesteld worden. 
 
MFA Nieuwe Akkers 
Halverwege 2008 is een projectgroep geformeerd die zich bezig gaat houden met de realisatie van een 
MFA in Nieuwe Akkers (Eelde-Paterswolde). Er is inmiddels een projectcontract opgesteld. In 2009 zullen 
het visiedocument en het functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen worden opgesteld. 
Ook zal gestart worden met het maken van afspraken ten aanzien van eigendom, beheer en exploitatie 
van de MFA.  
 
MFA Zeijen 
In afwachting van de verschillende locatie-onderzoeken is medio 2008 begonnen met de eerste 
project(uitvoerings)voorbereidingen. Wanneer er met de betrokken organisaties een gezamenlijke visie op 
de voorzieningen in de MFA is ontwikkeld, zal er vervolgens een functioneel, ruimtelijk en technisch 
programma van Eisen opgesteld worden. Streven is de plandefinitiefase in 2009 af te ronden, zodat 
daarna begonnen kan worden met de ontwerp- en realisatiefase. 
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Programma 21 Welzijn 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
21.01 Welzijn/accomodaties 630.287 1.702.957 1.225.370 1.184.939 1.211.906 1.233.400
21.02 Jeugd tot 12 jaar 259.652 335.198 300.992 304.691 308.553 312.427
21.03 Jeugd vanaf 12 jaar 207.912 202.171 212.450 216.897 221.552 226.187
21.04 Ouderenzorg 109.812 97.368 101.094 102.874 104.706 106.550
21.05 Sociaal cultureel werk/opbouwwerk 554.210 529.545 466.395 473.969 481.696 489.522
21.06 Ontwikkelingssamenwerking 8.558 11.959 5.558 5.710 5.872 6.031
    
Totaal lasten 1.770.431 2.879.198 2.311.859 2.289.080 2.334.285 2.374.117
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
21.01 Welzijn/accomodaties 436.065 144.189 68.948 70.030 71.130 72.246
21.02 Jeugd tot 12 jaar 45.894 30.471 42.901 43.574 44.258 44.953
21.05 Sociaal cultureel werk/opbouwwerk 22.350 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420
    
Totaal baten 504.309 176.080 113.269 115.024 116.808 118.619
 
Resultaat voor bestemming 1.266.122 2.703.118 2.198.590 2.174.056 2.217.477 2.255.498
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 548.521  
Onttrekking aan de reserve 179.060 648.706  
Mutaties reserves 369.461 -648.706 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 1.635.583 2.054.412 2.198.590 2.174.056 2.217.477 2.255.498
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
110 Loonbetalingen en sociale premies 10.491
310 Energie 26.560
341 Betaalde belastingen 620
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 266.218
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 786.281
425 Overige inkomensoverdrachten 92.397
600 Reserveringen 140.920
610 Kapitaallasten 56.229
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 932.142
Totaal lasten 2.311.858
Baten  
210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen -2.557
321 Huren 110.486
340 Overige goederen en diensten 1.362
560 Langlopende leningen 3.977
Totaal baten 113.268
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Programma 22 - Kunst en cultuur 
Portefeuillehouder: H.H. Assies 
 
Omschrijving Kunst en cultuur dragen bij aan de leefbaarheid in onze gemeente en bevorderen de kwaliteit van leven in 

het algemeen. De culturele identiteit van onze gemeente is een smeltkroes van de historische Drentse 
cultuur en nieuwe hedendaagse elementen. Dit levert een spannende, gevarieerde en rijke kunst- en 
cultuursamenleving op, waarbij de traditionele en nieuwe elementen elkaar aanvullen. 
Wij willen de kunstzinnige en culturele vorming van onze inwoners bevorderen en stimuleren. 
Ook willen we het culturele erfgoed bewaren en de toegang tot actieve en passieve kunstbeoefening voor 
zoveel mogelijk mensen behouden en bereikbaar maken. 

 
Programma in 
beeld 

   
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Het programma kunst en cultuur is gericht op het bevorderen van kunstzinnige en culturele vorming van 
onze bevolking. We willen het culturele erfgoed bewaren en de toegang tot actieve en passieve 
kunstbeoefening voor zoveel mensen bereikbaar maken en houden. We streven naar een evenwicht 
tussen vernieuwing en behoud van het bestaande. We maken hierbij onderscheid in het bibliotheekwerk, 
de amateuristische kunstbeoefening, cultureel erfgoed, cultuureducatie en overige kunst en 
cultuuruitingen zoals de vier musea (particuliere initiatieven), de drie-jaarlijkse uitreiking van de 
Cultuurprijs en het toegankelijk maken van de gemeentelijke kunstcollectie. De Culturele 
Adviescommissie Gemeente Tynaarlo (CAGT) adviseert op het gebied van Kunst en Cultuur. 
 
Formulering nieuw beleid 2010 – 2013. 
In 2008 is de beleidsperiode 2005 – 2008 afgelopen. Om die reden vindt in 2009 vindt er een herijking 
plaats om te komen tot nieuw beleid. De periode 2005 – 2008 wordt geëvalueerd en een nieuwe nota 
wordt geschreven. Streven is dat eind 2009 de gemeenteraad hierover definitief kan besluiten. 
 
De nieuwe nota geeft aan waar de speerpunten komt te liggen voor de periode 2010 tot en met 2013. 
Bovengenoemde punten en anderen blijven onderdeel uitmaken van het kunst en cultuurbeleid; over de 
mate waarin dient nader te worden besloten. Het jaar 2009 kan gezien worden als een overgangsjaar. 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit 

programma. 
 

Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Cultuurnota van Ty naar LO B&W 15/2/2005 in Raad 13/9/2005 

  
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Evaluatie beleid 2005 – 2008. 
Om te komen tot een inhoudelijk sterk nieuwe beleidsperiode is het belangrijk terug te blikken. Opzet 
evaluatie wordt uitgewerkt; Culturele Adviescommissie Gemeente Tynaarlo (CAGT) en het werkveld 
worden betrokken bij evaluatie. 
De RUG verricht 0-meting mits financiële middelen hiervoor worden vrijgemaakt bij behandeling 
najaarsnota 2008. 
 
 
Nieuw beleid. 
Een nieuw kunst- en cultuurnota zal het licht doen zien voor de periode 2010 – 2013 (4 jaren). De nota 
wordt na een inspraakprocedure vastgesteld door de gemeenteraad eind 2009. 
 
Hieronder wordt aangegeven waar in het overgangsjaar 2009 inzet binnen kunst en cultuur op gericht is. 
 
Bibliotheekwerk 
We stimuleren en ondersteunen het proces van de bibliotheekvernieuwing, waarbij wordt ingezet op de 
doelgroepen ouderen en jeugdigen. Wij willen dat de gebouwen voor meerdere functies beschikbaar zijn. 
Nieuwe media en de toepassingen van het ICT worden ingezet om het bereik te vergroten. De bibliotheek 
heeft een belangrijke functie in het ondersteunen van de scholen (mediatheek). Urgent wordt de 
participatie van de bibliotheek Tynaarlo binnen de MFA’s om deze functie te kunnen realiseren. De 
bibliotheek Tynaarlo geeft uitvoering aan de lokale vernieuwingsagenda, waarin bovenstaande 
peerpunten zijn afgesproken. Dit is vastgelegd in een beleidsnotitie vastgesteld door het college – najaar 
2008.  
 
Kunstbeoefening door amateurs 
We willen de kunstbeoefening door amateurs in verschillende vormen en gedaanten stimuleren en extra 
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aandacht geven aan activiteiten met een vernieuwend karakter en aantoonbare culturele waarde. 
• Actief wijzen op subsidiemogelijkheden en subsidievoorwaarden voor activiteiten 
• Thema-avonden organiseren gericht op evaluatie 2005 – 2008 en nieuw beleid 
• Incidentele subsidie voor de harmonieorkesten voortzetten 
 
Cultuureducatie en participatie 
We willen de jeugd op een zo vroeg mogelijke leeftijd kennis laten maken met de verscheidenheid aan 
cultuuruitingen. Het kunst- en cultuurmenu levert daarin een belangrijke bijdrage en daarom blijven wij dat 
ondersteunen. Ook in het kader van het jongerenbeleid willen we een bijdrage (blijven)  leveren. 
• Uitvoering kunst- en cultuurmenu voor voortgezet onderwijs 
• Uitvoering kunst- en cultuurmenu voor basisonderwijs 
 
Overige kunst en cultuur 
Cultuurhistorie en monumenten 
We willen een overzicht van alle cultuur historisch waardevolle plaatsen in onze gemeente en dat 
vastleggen in een cultuur-historische waardekaart. Wij zullen op een effectieve wijze uitvoering geven aan 
het monumentenbeleid. Om dit te realiseren zoeken we samenwerking met Drents Plateau en de 
gemeente Haren.  
Wij willen de plek waar het meisje van Yde is opgegraven herkenbaar maken.  
 
Musea 
Wij zijn blij met de in onze gemeente aanwezige musea en erkennen de functie die zij vooral hebben op 
het gebied van cultuurbereik en cultuurtoerisme. Wij willen deze - waar mogelijk - ondersteunen via ons 
arbeidsmarkt-  en vrijwilligersbeleid (zie ook programma 30). Hiervoor kunnen ook projectsubsidies 
ingezet worden. 
 
Expositiecommissie Gemeente Tynaarlo 
De expositiecommissie – bestaande uit vrijwilligers en door ons ingesteld  – organiseert zo zelfstandig 
mogelijk doorlopende exposities in het gemeentehuis. De commissie heeft zich ten doel gesteld de 
exposities zo te organiseren die voor diverse groepen aantrekkelijk zijn. Openingen van exposities zijn 
spraakmakend en men wil per exposities bekijken welke educatieve aspecten ingebouwd kunnen worden. 
In 2008 heeft het college het jaarprogramma van de expositiecie. vastgesteld. 
 
Archieven 
De historische archieven zijn de poort tot het verleden en vormen een deel van ons collectieve geheugen. 
Wij vinden het belangrijk dat deze archieven bewaard blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. 
 
Radio Loep 
Wij willen beschikken over een goede lokale omroep.  
 
Samengevat: 
• evaluatie beleidsperiode 2005 – 2008 
• formulering nieuw beleid periode 2010 - 2013 
• musea inschakelen voor werkervaringsplaatsen 
• max. 6 exposities 
• realisatie herkenningplek opgraving “Het Meisje van Yde” 
• realisatie lespakket Archieven voor basisonderwijs i.s.m. Drents Archief 
• oriëntatie t.a.v. historische archieven die behoren tot historische verenigingen 
• behandeling van subsidieaanvragen t.b.v. het amateuristische veld en overige 
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Programma 22 Kunst en cultuur 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
22.01 Bibliotheken 597.403 588.092 592.977 602.416 612.018 621.760
22.02 Amateuristische kunstbeoefening 428.679 474.955 458.202 465.973 473.940 481.983
22.03 Overige kunst en cultuur 65.290 114.615 86.182 68.419 70.038 71.641
    
Totaal lasten 1.091.372 1.177.662 1.137.361 1.136.808 1.155.996 1.175.384
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
22.02 Amateuristische kunstbeoefening 58.537 681 681 681 681 681
    
Totaal baten 58.537 681 681 681 681 681
 
Resultaat voor bestemming 1.032.835 1.176.981 1.136.680 1.136.127 1.155.315 1.174.703
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve 54.756 66.196 19.297  
Mutaties reserves -54.756 -66.196 -19.297 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 978.079 1.110.785 1.117.383 1.136.127 1.155.315 1.174.703
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 25.658
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 984.896
425 Overige inkomensoverdrachten 23.794
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 103.013
Totaal lasten 1.137.361
Baten  
560 Langlopende leningen 681
Totaal baten 681
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Programma 23 - Maatschappelijke zorg en volksgezond heid 
Portefeuillehouder: J. F.van Zuilen/H.H. Assies 
 
Omschrijving Wij willen met onze activiteiten de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving voor alle groepen in 

onze samenleving bevorderen. Wij zetten ons in om de gezondheidsvoorzieningen voor alle doelgroepen 
toegankelijk te krijgen. Daarnaast richten onze activiteiten zich op het bevorderen van een sluitend 
systeem aan gezondheidsvoorzieningen. Wij zullen de inwoners betrekken bij het bevorderen van gezond 
gedrag, te beginnen bij de jeugd. 

 
Programma in 
beeld 

  
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Volksgezondheid en zorg 
We hebben met ons lokale gezondheidsbeleid een drieledige doelstelling: 

- kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving voor alle groepen 
 

Gezondheid, fysieke- en sociale omgeving 
(effect-kerngetallen) 

2006 2007 2008 2009 

gemiddelde gezondheidsbeleving *     
- score goed 82%    
- score slecht 2,50%    
     
gezondheidsbeleving jeugd *     
-score goed   90%  
-score slecht   0%  
* 1 keer per 3 jaar onderzoek     
     
overgewicht jeugd primair onderwijs     4%  
indicatie voor psycho soc. probleem voortgezet 
onderwijs 

  15%  

 
- gezond gedrag 
- sluitend systeem van gezondheidsvoorzieningen voor alle doelgroepen 

 
We willen dat onze inspanningen resulteren in: 

- een zorgvraag die op de juiste plaats terechtkomt (afstemming) 
- toegankelijke voorzieningen 
- een hoog gezondheidsniveau 

 
De regie over de hele (Jeugd)gezondheidszorg ligt bij de gemeenten. De uitvoering van het 
jeugdgezondheidsbeleid ligt voor een belangrijk deel bij de GGD Drenthe en bij ICARE. 
 
Het algemeen maatschappelijk werk biedt uitkomst bij vragen en behoefte aan hulp op een breed terrein 
van het maatschappelijk of persoonlijk functioneren van onze inwoners. Op bijna alle scholen in onze 
gemeente is het schoolmaatschappelijk werk ingevoerd (zie programma 21 jeugdbeleid).Met name voor 
de zorgmijders is het Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ)- meldpunt in het leven geroepen. 
In dit meldpunt werken 10 organisaties nauw samen om - indien nodig - bemoeizorg te leveren. 
 

Afstemming vraag en aanbod 
(output-ken- en stuurgetallen) 
 

2006 2007 2008 2009 

Aantal hulpverleningen alg. maatschappelijk werk 
trajecten 

 
  450 

 
  450 

 
  500 

 
  500 

Kort 
 

1400 1400 1200 1250 

(effect-kengetallen)     
aantal hulpverleningen via OGGZ- meldpunt    35    40    40    58 

 
Nieuwkomers 
Wij richten ons vooral op inburgering, integratie en participatie. We willen de taakstelling huisvesting 
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statushouders regulier en in het kader van de pardonregeling realiseren. We willen de voorwaarden 
creëren die nieuwkomers, die zich in onze gemeente vestigen, in staat stellen mee te doen, te integreren 
en te participeren. In juli 2008 is de laatste “pardonner” vertrokken uit de noodopvang en kon regulier 
worden gehuisvest. De noodopvang is dan ook in juli 2008 gesloten. 
 

Nieuwkomers 
(output-ken- en stuurgetallen) 

2006 2007 2008 2009 

percentage behaalde inburgeringsexamen  80% 80% 80% 
 

 
Anti-discriminatie voorziening. 
We willen een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een provinciaal dekkende (wettelijk verplichte) 
anti-discriminatie voorziening, om discriminatie in onze gemeente terug te dringen en bespreekbaar te 
maken. 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Regionaal 
volksgezondheidsbeleid 
 

Raad, 27-04-2003  

Lokale nota lokaal 
gezondheidsbeleid gemeente 
Tynaarlo 
 

Raad, 27-04-2003  

Plan van aanpak Centraal Meld- 
en Coördinatiepunt en jeugd en 
jongeren Tynaarlo 
 

Raad 10-01-2006  

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Algemeen 
In 2009 willen we de nieuwe 4-jaarlijkse nota lokaal gezondheidsbeleid vaststellen en enkele speerpunten 
daaruit uitwerken.  
Om een bijdrage te leveren aan de sluitende ketenbenadering willen we dit jaar een  congres in Tynaarlo 
organiseren, waarbij we dit onderwerp samen met de ketenpartners gaan uitwerken.  
De meldpunten zullen een plek krijgen binnen het Wmo-beleid. Het doel is de zorgmijders te begeleiden 
naar een voor hem/haar én de omgeving aanvaardbaar maatschappelijk bestaan. 
Met de GGD en Icare worden afspraken gemaakt over afname van producten die moeten bijdragen aan 
onze algemene doelstellingen.  
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
Om de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de jeugd te bevorderen, zullen wij  stimuleren en er op 
toezien dat Icare en de GGD hun aanbod op elkaar afstemmen en samen het basistakenpakket uitvoeren 
(b.v. rondom de ontwikkeling vanhet Electronische Kinddossier (zie programma 21).  
Net als bij het totale gezondheidsbeleid is ook bij de JGZ de sluitende keten erg belangrijk. Wij zetten in 
op continuering van het ingezette beleid van meldpunten/netwerken, waarin naast de JGZ-partners ook 
andere partners participeren.  
Aangezien preventie erg belangrijk is, willen we door diverse activiteiten jongeren “bewust maken” van 
gezondheidsrisico’s. We willen dat minimaal 2 basisscholen het predikaat gezonde school verdienen.    
 
Nieuwkomers 
We voeren de wettelijke taken op het gebied van inburgering uit. We huisvesten nieuwkomers in het kader 
van de taakstelling regulier en in het kader van de pardonregeling. We leveren een bijdrage aan de 
integratie en participatie van nieuwkomers met behulp van vluchtelingenwerk. We verstrekken in dit 
verband subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Drenthe. Verder bemiddelen we bij huisvesting van 
statushouders.  
We voeren overleg met een groot aantal partijen zoals de ISD, de werkgroep Wet Inburgering, St. 
Vluchtelingenwerk Drenthe, woningbouwcorporaties, gemeenten en het Centraal orgaan Opvang 
Asielzoekers.  
 
Anti discriminatievoorziening 
We participeren in de provinciaal op te zetten anti discriminatie voorziening. 
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Programma 23 Maatschappelijke zorg en volksgezondhe id 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
23.01 Nieuwkomers 66.951 36.371 35.114 35.922 36.774 37.618
23.02 Volksgezondheid en zorg 1.224.370 1.233.467 1.253.551 1.266.705 1.280.137 1.293.731
23.03 Maatschappelijke ondersteuning  53.359 54.814 56.369 57.895
    
Totaal lasten 1.291.321 1.269.838 1.342.024 1.357.441 1.373.280 1.389.244
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
23.01 Nieuwkomers -2.747  
23.02 Volksgezondheid en zorg 740.472 443.350 450.412 457.484 464.666 471.961
    
Totaal baten 737.725 443.350 450.412 457.484 464.666 471.961
 
Resultaat voor bestemming 553.596 826.488 891.612 899.957 908.614 917.283
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve 34.550 20.000  
Mutaties reserves -34.550 -20.000 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 519.046 806.488 891.612 899.957 908.614 917.283
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 1.195.478
425 Overige inkomensoverdrachten 22.560
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 123.986
Totaal lasten 1.342.024
Baten  
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 450.412
Totaal baten 450.412
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Programma 24 - Schoolbestuurlijke taken 
Portefeuillehouder: J.D. Frieling 
 
Omschrijving Het openbaar onderwijs van de gemeente Tynaarlo wil een sterke, efficiënte en resultaatgerichte 

organisatie tot stand brengen. Bestuur , algemene directie,  directeuren en onderwijspersoneel  werken in 
goed overleg met de medezeggenschapsorganen samen  aan de realisatie van de kenmerken van het 
openbaar onderwijs passend bij de omgeving van de school. 
Er zijn plannen in voorbereiding om het openbaar primair onderwijs middels een bestuurlijke 
schaalvergroting met het openbaar primair onderwijs van de gemeente Haren te verzelfstandigen per 31 
december 2008. 

 
Programma in 
beeld 

   
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

- We willen met het programma schoolbestuurlijke taken een zo hoog mogelijke kwaliteit van het 
onderwijs bereiken. 

 
Waardering door de inspectie 2005 2006 2007 2008 
 
voldoende  

 
13 

 
13 

 
13 

 

geen waardering uitgevoerd in het jaar   0   0   0  
onvoldoende   0   0   0  
 13 13 13  
     
waardering volgt mogelijk in het laatste half jaar    13 

 
 
Dat proberen we te bereiken door: 

- Zorg en aandacht voor en optimale ontwikkeling van alle medewerkers 
- Goed onderhouden en toegeruste schoolgebouwen 
- Actueel leerstofaanbod 
- Goede afstemming op de leer- en ontwikkelmogelijkheden en behoeften van alle leerlingen 
- Een goed systeem van zelfevaluatie t.b.v. het continu bewaken van de kwaliteit. 
- Goede communicatie met ouders 
- Het ontwikkelen van een slagvaardige organisatie 

 
Personeel en scholen 
(output-kengetallen) 
(output-stuurgetallen) 

2005 2006 2007 2008 

% ziekteverzuim 6 6,5 4,5  
 
 

2004- 
2005 

 

2005-     
2006 

 

2006-      
2007 

 

2007- 
2008 

Citoscore landelijk gemiddelde 535,2 534,5 535 535,1 
Citoscore openbaar primair onderw Tynaarlo - gem. 536,3 535 535,2 536,5 

 
- het ontwikkelen van een slagvaardige organisatie 

 
Oudertevredenheidspeiling 
(effect - kengetallen) 

 Referentie 
groep 

2007 
Tynaarlo 

 
 

 
Schoolgebouw 

  
6.7 

 
6.3 

 

Schoolomgeving  6.1 6.5  
Begeleiding  7.1 7.2  
Sfeer  7.2 7.3  
Kennisontwikkeling  7.1 7.2  
Persoonlijke ontwikkeling  7.0 7.1  
Schooltijden  7.3 7.5  
Schoolregels, rust en orde  7.1 7.1  
De leerkracht  8.0 8.2  
Contact met de school  7.1 7.0  
Totaal gemiddelde  7.1 7.1  

Bron: bestuursrapportage scholen met succes 2007 
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Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Meerjaren beleidsplan 2007 - 2011 1-7-2007  
   
Jaarplan 2008 - 2009 1-7-2008  
   
Meerjaren zorgplan 2007 - 2011 1-7-2007  
   
Zorgplan 2008 - 2009 1-7-2008  
    

  
 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

In het meerjarenbeleidplan 2007 - 2011 is aangegeve n op welke wijze  kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs zal worden gerealiseerd. Daartoe is onder staande visie geformuleerd: 
 

1.     Het openbaar onderwijs biedt alle leerlingen zonder onderscheid naar afkomst en 
levensovertuiging een brede en kwalitatief hoogwaardige vorming aan, gericht op de 
ontwikkeling van de cognitieve, emotionele, sociale, motorische en creatieve vaardigheden. 
Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de achtergronden, mogelijkheden en talenten van 
de individuele leerling. 

2.     Het openbaar primair onderwijs biedt een pluriform onderwijsaanbod aan vanuit goed bereikbare, 
goedtoegeruste en veilige scholen die een eigen onderwijskundig en pedagogisch profiel 
ontwikkelen dan wel handhaven en een effectieve en uitdagende leeromgeving aanbieden. 

3.     Het openbaar primair onderwijs speelt waar wenselijk en waar nodig in op de ontwikkelingen in 
de maatschappij, zoals toenemende complexiteit, technologisering en informatisering, 
multiculturele samenstelling van de bevolking, individualisering, normvervaging, doorbreking 
rolpatronen en brengt de leerlingen inzicht en vaardigheden bij om in de toekomstige 
maatschappij als actief burger te kunnen functioneren. 

4.     Het openbaar primair onderwijs draagt in samenspraak met de ouders bij aan de overdracht van 
normen en waarden die in de Nederlandse samenleving gelden, brengt de leerlingen het besef 
bij van de verscheidenheid van die normen en waarden in onze samenleving en leert de 
leerlingen daarmee om te gaan en daarover te communiceren. 

5.     Het openbaar primair onderwijs wil leerlingen met beperkingen zo lang mogelijk binnen de 
reguliere scholen opvangen en begeleiden. 

 
Deze visie wordt in de jaarplannen nader geconcretiseerd voor de  beleidsterreinen: 
� Onderwijskundig beleid 
� Personeelsbeleid 
� Ondersteunend beleid 
� Kwaliteitsbeleid 
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Programma 24 Schoolbestuurlijke taken 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
24.01 Personeel- en salarisadministratie 10.266.107 7.048.998 7.058.262 7.061.033 7.063.859 7.066.690
24.02 Consulentschap Personeel & 

Organisatie 
67.767 51.066 62.699 64.470 66.290 68.073

24.03 Huisvesting openbaar onderwijs 1.385.860 627.463 651.833 653.474 655.167 656.821
24.04 Materieel 34.872 26.253 32.476 33.393 34.336 35.259
24.05 Schoolbestuurlijke taken/onderst.bev.gez 594.073 286.826 271.174 274.143 277.638 281.119
    
Totaal lasten 12.348.679 8.040.606 8.076.444 8.086.513 8.097.290 8.107.962
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
24.01 Personeel- en salarisadministratie 9.899.598 7.440.994 7.440.311 7.408.371 7.379.341 7.349.321
24.02 Consulentschap Personeel & 

Organisatie 
 541.847 552.684 563.738 575.012 586.513

24.03 Huisvesting openbaar onderwijs 1.478.392 571.338 582.747 594.385 606.255 618.362
24.04 Materieel  555.542 566.653 577.986 589.546 601.337
24.05 Schoolbestuurlijke taken/onderst.bev.gez 820.595 233.615 238.287 243.053 247.914 252.872
    
Totaal baten 12.198.585 9.343.336 9.380.682 9.387.533 9.398.068 9.408.405
 
Resultaat voor bestemming 150.094 -1.302.730 -1.304.238 -1.301.020 -1.300.778 -1.300.443
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 2.391.144 1.625.749 1.625.971 1.625.749 1.625.749 1.625.749
Onttrekking aan de reserve 2.270.704  
Mutaties reserves 120.440 1.625.749 1.625.971 1.625.749 1.625.749 1.625.749
 
Resultaat na bestemming 270.534 323.019 321.733 324.729 324.971 325.306
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
110 Loonbetalingen en sociale premies 2.853
300 Personeel van derden 483
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 124.660
600 Reserveringen 7.625.969
610 Kapitaallasten 10.832
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 311.647
Totaal lasten 8.076.444
Baten  
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 9.379.803
600 Reserveringen 880
Totaal baten 9.380.683
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Programma 25 - Lokaal onderwijsbeleid 
Portefeuillehouder: J.D. Frieling 
 
Omschrijving Onderwijs is één van de speerpunten van dit beleid. Onderwijs heeft ook een sterke relatie met 

jeugdbeleid. Wij willen hiermee een positieve bijdrage leveren aan de jeugd 0-23 jaar op het gebied van 
o.a. huisvesting, lokale onderwijsvoorzieningen (vakonderwijs gymnastiek, Remedial Teaching, logopedie) 
en voor een deel zorgkwaliteitsbeleid (primair zit dit in het programma jeugdbeleid).  
Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke taak op het gebied van het leerlingenvervoer en de 
leerplicht. 

 
Programma in 
beeld 

 
  

  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

Huisvesting 
We willen de onderwijsgebouwen laten voldoen aan technische- en functionele voorwaarden die worden 
gesteld aan een goed onderwijsproces. De technische staat leggen we vast in een meerjarenplan. 
Functionele vereisten brengen we in beeld via het integraal accommodatiebeleid dat een speerpunt vormt 
binnen de programma’s welzijn (21), lokaal onderwijs (25) en sport (26). 
 

Adequate huisvesting 
(output-stuurgetallen) 
 

2006 2007 2008 2009 

aantal onderwijsgebouwen 24 24 24 24 
aantal aanvragen huisvestingsprogramma 25 117 22 38 
aantal gehonoreerde aanvragen 15 39 10  nnb  
waardering onderwijsgebouwen door schoolbesturen 
 

    

 
Leerlingenvervoer 
We zorgen ervoor dat kinderen op grond van hun psychische of lichamelijke vermogens of om reden van 
levensbeschouwelijke aard worden vervoerd en doen dat adequaat en tegen de laagst mogelijke kosten. 
De prestaties van het aangepast vervoer worden getoetst door een jaarlijks terugkerend 
klanttevredenheidsonderzoek. 
 

Klanttevredenheidsonderzoek vervoer 2005 2006 2007 2008 2009 
 

Cijfer 
 
7.8 

 
7.4* 

 
7,5 

 
7,3 

 
7,5 

      
*2006 was het 1e jaar met de nieuwe vervoerder 
na de aanbesteding 
 

     

 
Leerplicht 
We willen het ongeoorloofd schoolverzuim tot een minimum beperken. We zetten ons er voor in dat elke 
jongere het onderwijs verlaat met een startkwalificatie. Sinds 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht 
ingevoerd. De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en geen startkwalificatie 
hebben gehaald. Deze jongeren vallen nu onder de leerplicht(wet). Daar waar dat niet mogelijk is, 
begeleiden we de jongere naar een plaats op de arbeidsmarkt. 
 
 
 

Naleving leerplicht 
(output-kengetal) 
 

2006 2007 2008 2009 

leerplichtigen     
Primair onderwijs 3787 3700 3179 3100 
Voortgezet onderwijs 2189 2200 2536 2500 
RMC 
 

1236 1276 1355 1300 

(effect-kengetallen) 
 

    

Relatief verzuim 128 128 131 135 
Absoluut verzuim 2 2 2 2 
Voortijdig schoolverlaten 52 47 53 55 
Zorgmeldingen 74 79 85 90  
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Dagarrangementen (opvang) 
Wij wilen een actieve bijdrage leveren aan het tot stand brengen van de zgn. dagarrangementen (opvang) 
op en in samenwerking met de scholen. (zie programma 21). 
 
Educatie 
We richten ons educatiebeleid met name op het opheffen van educatieve achterstanden die het 
maatschappelijk functioneren van individuen belemmeren. Hierbij geven wij prioriteit aan een educatief 
aanbod op het niveau van sociale redzaamheid. Daarbij gaan we uit van de persoonlijke behoeften van 
mensen, maar 
ook van maatschappelijke behoeften. We doen het goed als: 

- er voldoende deelname is, 
- aanbod en vraag op elkaar afgestemd zijn, 
- het onderwijs kwalitatief goed is, 
- het aanbod lokaal kan worden georganiseerd, 
- de kosten voor de cursisten laag zijn. 

 
Educatie 
(output-ken-/stuurgetallen) 
 

2006 2007 2008 2009 

Aantal deelnemers     
SR 145 155 155 155 
NT 2 
 

30 30 30 30 

 
  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit 

programma. 
 

Vastgesteld beleidsstuk 
Verordening Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs 

Jaar van vaststelling 
Raad, 28-11-2006 

Opmerkingen  

Beleidsplan lokale 
onderwijsvoorzieningen 

Raad, 20-06-2000  

Verordening leerlingenvervoer Raad, 12-04-2005  
Beleidsregels sbo leerlingen College 19-07-2005 t.k.n. Raad 11-10-2005 
Educatie in Tynaarlo: 
terugkijken en verdergaan 
 

Raad, april 2005  

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Huisvesting 
Wij willen scholen toerusten op de huidige en toekomstige tijd. Goede huisvesting is een voorwaarde om 
op de scholen tot goede resultaten te komen. 
Het project Integraal accommodatiebeleid (IAB) vervult daarin een sleutelrol. Wij verwijzen daarvoor naar 
programma 21. Daar waar scholen niet of in een laat stadium onderdeel zijn van de IAB-plannen, zullen 
zoveel als mogelijk maatregelen “op maat” plaatsvinden om de scholen toe te rusten. Het gaat hier met 
name om de onderwijskundige aanpassingen/modernisering van het schoolgebouw. 
 
Hiervoor is in 2008 een budget beschikbaar gesteld. Schoolbesturen kunnen hiervoor plannen maken en 
ter goedkeuring indienen bij de gemeente. Het budget is echter niet voldoende om aan alle wensen te 
voldoen. Hier geldt zoveel mogelijk: minimaal maar noodzakelijk.  
 
Lokale onderwijsvoorzieningen 
Uit de evaluatie van de lokale onderwijsvoorzieningen is o.a. gebleken dat er de wens is vanuit de 
schoolbesturen en scholen om alle leerlingen vanaf groep 3 gymles te laten krijgen van een 
vakonderwijzer gymnastiek. Ook vanuit de gemeente is er deze wens omdat de gemeente sport en 
bewegen ook belangrijk vindt.  
Daarom zal in de periode september - december 2008 een pilot van start gaan met de HIS (Hanze 
Instituut voor Sportstudies). Vanuit het HIS zullen 2de en 3de jaars studenten, onder begeleiding van een 
vakdocent, de gymlessen op de scholen gaan verzorgen. Ook is het de bedoeling dat er uiteindelijk 
sportteams komen in iedere kern die zorg dragen voor ook de naschoolse activiteiten. Ervan uitgaande 
dat de pilot goed bevalt wordt de samenwerking in 2009 verder voortgezet. Op deze manier kan het 
bewegingsonderwijs en ook bewegen in brede zin, een grote impuls krijgen. 
 
De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 
Door onder andere de nieuwe wet Onderwijsachterstandenbeleid zijn er belangrijke wijzigingen 
doorgevoerd in de bestuurlijke verhoudingen tussen scholen, gemeenten en het Rijk. Daarom is de Lokaal 
Educatie Agenda ingevoerd. Een LEA is een selectie van actuele thema’s die door (in ieder geval) 
schoolbesturen en gemeenten als belangrijk worden ervaren en die om actie en communicatie vragen. De 
agenda wordt door beide partijen (gemeenten en schoolbesturen) in gezamenlijkheid opgesteld en de 
afspraken over de uitvoering daarvan worden in overleg en op basis van gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid opgemaakt. 
 
In het najaar van 2008 is er in de gemeente Tynaarlo een start gemaakt met de LEA. In 2009 moet de 
agenda verder worden uitgewerkt en leiden tot heldere afspraken. 
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Dagarrangementen 
Wij zullen een actieve bijdrage leveren aan het tot stand brengen van de zgn. dagarrangementen 
(opvang) op en in samenwerking met de scholen (zie programma 21).   
 
Leerplicht 
Wij willen dat elke jongere in onze gemeente met een startkwalificatie van school komt. Met goed 
leerplichtbeleid bestrijden wij ongeoorloofd schoolverzuim en schooluitval. Een startkwalificatie is het 
minimale onderwijsniveau om in de toekomst in een eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Ook in 
het kader van ons werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid is dat van groot belang.  
Sinds 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht ingevoerd. De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die nog 
geen 18 jaar zijn en geen startkwalificatie hebben gehaald. Deze jongeren vallen nu ook onder de 
leerplicht(wet).  
Nieuwe wetten en ontwikkelingen leiden ertoe dat de leerplichtfunctie een belangrijke rol gaat vervullen 
binnen het preventieve jeugdbeleid en de toeleiding naar de jeugdzorg. Wanneer jongeren dreigen te 
ontsporen, wordt de leerplichtambtenaar vaak als één van de eersten hiervan op de hoogte gesteld. De 
leerplichtambtenaar initieert vervolgens zelf acties of doet dit met behulp van derden. Dit betekent 
investeren in netwerken zoals bv netwerk 12+ en jeugd●Tynaarlo.  
Daarnaast vervult de leerplichtambtenaar een belangrijke rol bij het voortijdig schoolverlaten van jongeren 
tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Hiervoor werken we samen met het RMC (Regionaal Meld- en 
Coördinatiecentrum) die de trajectbegeleiding verzorgt.  
Wij willen dat elke jongere naar school gaat of werkt en dit betekent investeren in samenwerking met het 
jeugd- en werkgelegenheidsbeleid. Door deze ontwikkelingen intensiveren de taken van de 
leerplichtambtenaar.   
 
 
Leerlingenvervoer 
Wij willen kinderen, die voor leerlingenvervoer in aanmerking komen, adequaat en tegen zo laag 
mogelijke kosten vervoeren. In 2008 hebben we besloten om het lopende contract met 1 jaar te 
verlengen. In 2009 gaan we – in samenwerking met het OV-bureau – onderzoeken of we het vervoer 
gezamenlijk aan kunnen besteden (leerlingenvervoer, Wmo-vervoer en het kleinschalig openbaar 
vervoer). We zullen kijken of we hierbij afspraken over milieuaspecten kunnen opnemen.  
 
Schoolbegeleiding 
In deze collegeperiode zullen de rijksgelden voor de schoolbegeleiding rechtstreeks naar de scholen gaan 
voor o.a. individuele leerlingenondersteuning en bijscholing van de teams. 
Wij zullen vanaf dat moment het gehele gemeentelijke deel ten behoeve van de schoolbegeleiding 
inzetten ten behoeve van totale onderwijs- en jeugdbeleid. We starten met de inzet om 20% van het 
gemeentelijk aandeel in te zetten voor het 2- en 3-jarigen beleid. 
     
Educatie 
Het educatiebeleid is gericht op de ontwikkeling van volwassenen, vooral diegenen die nog wat 
achterstanden in te halen hebben. 
Deze ontwikkeling kan gericht zijn op arbeid, maar ook op het meedoen in de samenleving. Bij dit laatste 
ligt er weer een duidelijke relatie met de Wmo. 
Ook hier geldt dat wij partners zoeken die een optimale inzet van de middelen mogelijk maken. 
Het aanbod van goed onderwijs is een voorwaarde voor het slagen van ons arbeidsmarktbeleid. Door 
volwasseneneducatie en inburgering krijgen mensen, die op latere leeftijd nog willen leren de mogelijkheid 
alsnog een startkwalificatie te halen. We kiezen voor ‘Een leven lang leren’ (zie ook programma 30). 
Wij zetten in op uitbreiding van het aanbod cursussen voor sociale redzaamheid (met het Alfacollege) en 
willen meer cursusdeelnemers toeleiden. In samenwerking met andere beleidsterreinen zullen we een 
extra inspanning leveren om meer deelnemers voor alfabetiseringscursussen te werven. 
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Programma 25 Lokaal onderwijsbeleid 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
25.01 Lokaal onderwijsbeleid 320.663 323.389 317.999 325.620 333.474 341.297
25.02 Leerplicht 90.401 83.240 163.903 168.304 173.005 177.622
25.03 Leerlingenvervoer 339.565 344.778 360.657 366.954 373.429 379.951
25.04 Educatie 479.271 296.503 409.261 409.675 410.117 410.552
25.06 Huisvesting lokaal onderwijs 1.461.667 1.651.573 1.612.534 1.357.956 1.339.363 1.325.790
    
Totaal lasten 2.691.567 2.699.483 2.864.354 2.628.509 2.629.388 2.635.212
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
25.01 Lokaal onderwijsbeleid 5.194  
25.03 Leerlingenvervoer 12.337 3.160 3.210 3.260 3.311 3.363
25.04 Educatie 447.734 265.728 376.000 376.000 376.000 376.000
25.06 Huisvesting lokaal onderwijs 51.507 35.570 36.128 36.696 37.272 37.857
    
Totaal baten 516.772 304.458 415.338 415.956 416.583 417.220
 
Resultaat voor bestemming 2.174.795 2.395.025 2.449.016 2.212.553 2.212.805 2.217.992
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 145.905 332.980  
Onttrekking aan de reserve 299.247 630.265 244.745 14.500 14.500 14.500
Mutaties reserves -153.342 -297.285 -244.745 -14.500 -14.500 -14.500
 
Resultaat na bestemming 2.021.453 2.097.740 2.204.271 2.198.053 2.198.305 2.203.492
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
110 Loonbetalingen en sociale premies 146.120
341 Betaalde belastingen 33.405
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 949.481
423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen 305.816
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 111.061
425 Overige inkomensoverdrachten 50.785
600 Reserveringen 32.607
610 Kapitaallasten 904.327
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 330.753
Totaal lasten 2.864.355
Baten  
340 Overige goederen en diensten 39.338
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 376.000
Totaal baten 415.338
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Programma 26 - Sport 
Portefeuillehouder: H. Kosmeijer 
 
Omschrijving Sport draagt bij aan de gezondheid, individuele ontplooiing van mensen, sociale cohesie en het 

bijbrengen van waarden en normen. Omdat niet iedereen gelijk is qua kunnen, behoeften en voorkeuren 
willen we mogelijkheden creëren om iedereen op zijn of haar nivo te kunnen laten sporten en te bewegen. 
Ook hier is het beleid gericht op het meedoen van zoveel mogelijk inwoners uit onze gemeente en het 
inspelen op de vraag van de inwoners. Zie ook hier de link met de Wmo. De gemeente faciliteert dat door 
subsidies (sportstimulering) en accommodaties (sportvoorzieningen). 
De landelijke trend is dat sportbeoefening in groepsverband terrein prijsgeeft t.o.v. de individuele sporten. 
In onze gemeente is deze trend nog niet in die mate waargenomen. Onder de jeugd zien we tot 12 jaar 
een deelname aan actieve sportbeoefening van 90%. Dit willen we graag vasthouden. Een deel van de 
oudere jeugd haakt af en komt moeilijk terug. Hier willen we de nodige aandacht aan blijven besteden. 

 
Programma in 
beeld 

   
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

We willen iedereen in onze gemeente in staat stellen en stimuleren op ieders niveau mee te gaan en 
blijven doen aan activiteiten van sport en bewegen. 
 
BOS-impuls 
Binnen de tijdelijke stimuleringsregeling BOS werken we aan het bestrijden van achterstanden onder 
jongeren van 4 t/m 18 jaar op het gebied van bewegingsarmoede en overgewicht en het tegengaan van 
gedrag dat als overlast wordt ervaren door bijvoorbeeld buurtbewoners, middenstanders of 
leeftijdsgenoten. 
 
Sportstimulering 
Het breedtesportproject (BSI) is per 1 januari 2009 afgerond. De behaalde resultaten worden voor een 
deel (doelgroep jeugd 4 t/m 18 jaar) gehandhaafd en uitgebreid binnen de BOS-impuls. De overige 
doelgroepen worden bediend vanuit een voortzetting van het breedtesportproject binnen algemeen 
breedtesportbeleid. We werken aan onze doelstelling door iedere doelgroep op passende wijzende te 
stimuleren deel te nemen aan het sportaanbod in de gemeente en dit sportaanbod zonodig uit te breiden. 
Daarnaast vinden we een goede sportinfrastructuur een belangrijke voorwaarde. 
 

BOS-impuls jeugd 4 t/m 18 jaar  2009 2010 2011 
Effect-kegetallen 
 
Aantal sportactiviteiten waarbij jeugdigen informatie 
krijgen over het belang van een gezonde, actieve 
leefstijl 
Aantal jeugdigen met een specifieke achterstand 
(overgewicht, bewegingsarmoede,overlast) dat 
deelneemt aan een activiteit 
% verenigingen dat wordt ondersteund 
Aantal sportverenigingen dat binnen een 
samenwerkingsverband opereert 
Daling % overlastmeldingen veroorzaakt door 
jeugdigen, binnen de politiemonitoren 
% jongeren dat kampt met (een bijzonder risico op) 
overgewicht dat voldoet aan de NNGB 
%jongeren dat te maken had met een schraal 
bewegingsaanbod en dat minimaak 3 maal per week 
buiten schooltijd sport beoefent 

  
 

11 
 
 

275 
 
 

10 
 3 

 
20% 

 
 
 

 
 

11 
 
 

275 
 
 

10 
 6   

 
20% 

 
 
 

 
 

11 
 
 

275 
 
 

10 
 9 

 
20% 

 
10 

 
10 

 
- Sportstimulering: volwassenen 19-55 jaar 

 
Sportstimulering volwassenen 19-55 jaar 
(effect-kengetallen) 

2006 2007 2008 2009 

     
Aantal deelnemers fittest 
 

200 200 0 0 

Aantal deelnemers vervolgproject 100 100 0 50 
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- Sport- en bewegingsstimulering voor ouderen (55+) 
 

Sportstimulering ouderen (55+) 
(effect-kengetallen) 

2006 2007 2008 2009 

     
Aantal deelname doelgroep aan fittest 
 

65 140 150 0 
 

Aantal deelname doelgroep aan galm/scla etc. 42   80 0 0 
Deelname COACH 15   20 0 

 
0 

 
- Aangepast sporten 

 
Aangepaste sporten 
(effect-kengetallen) 

2006 2007 2008 2009 

aantal deelnemers aangepast sportaanbod  20  40  60 15 
 

 
- Sportinfrastructuur: een kwalitatief goede sportverenigingenstructuur 

 
Verenigingsondersteuning 
(effect-kengetallen) 

2006 2007 2008 2009 

Aantal voor het eerst ondersteunde sportver. 3 2 2 2 
% tevredenheid ondersteuningstrajecten 75 75 75 75 

 
 

- Sportinfrastructuur: actieve vrijwilligers 
 

Activering vrijwilligers 
(effect-kengetallen) 

2006 2007 2008 2009 

Aantal vrijwilligers bij 2 pilotverenigingen 210 210 210 210 
 

 
 
Sportvoorzieningen 
Onze gemeente heeft een groot aantal over het hele grondgebied verspreide sportvoorzieningen. We 
willen dat de accommodaties waarvoor wij (deel-) verantwoordelijkheid dragen aan onze normen voldoen 
met betrekking tot kwaliteit, kwantiteit (capaciteit, bezettingsgraad) en spreiding (bereikbaarheid, 
spreidingsnormen) en gewaardeerd worden door de gebruikers. 
 

Waardering accommodaties 
(effect-kengetallen) 

2006 2007 2008 2009 

Aantal klachten     
 
Beheer van sportaccommodaties 
We vinden dat de uitvoering van sportactiviteiten, waaronder het beheer en onderhoud van 
accommodaties niet per definitie tot de gemeentelijke basistaken behoort. We willen door overdracht van 
beheersverantwoordelijkheden echter niet de sportdeelname in gevaar brengen. Ook vinden we dat er 
sprake moet zijn van een win-win-situatie voor de betrokken partijen. Binnen deze randvoorwaarden 
willen we het maatschappelijk initiatief om zelfstandig accommodaties te beheren versterken. 
 
Tarieven en subsidies 
We willen sportsubsidies als instrument actief inzetten en daarbij een duidelijke koppeling leggen met 
onze maatschappelijke doelen. Daarom ruimen we meer plaats in voor het subsidiëren van projecten. Het 
geeft ons de mogelijkheid door de tijd heen de accenten en prioriteiten te verleggen. 

  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Beleidsnota sport Tynaarlo 
sportief naar 2010 

Raad, 18-07-2000  

Aanvraag breedtesport – project 
Tynaarlo leeft en beweegt 

Raad, 14-05-2002  

Evaluatie beleidsnota sport 
 
Bos- project:: 
Tynaarlo (S)terk in beweging 

Raad, 21-12-2004 
 
 
B&W. 21-03-2006 
 

incl nieuwe subs. Verordening 
 
 

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Sportstimulering  
- sportsubsidies verstrekken op basis van deelverordening sportsubsidiëring met als doel sportdeelname 
van diverse doelgroepen te stimuleren en kwaliteit van het sportaanbod, sporttechnisch en bestuurlijk 
kader bij sportverenigingen te verbeteren; 
- uitvoering geven aan de BOS-impuls: ‘Tynaarlo, ster(k) in beweging’. 
- blijven werken aan de doelstellingen uit het reeds afgeronde breedtesportproject ‘Tynaarlo, leeft en 
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beweegt’. Het doel is om iedereen in staat te blijven stellen op zijn eigen niveau te gaan sporten / 
bewegen en daarbij in te spelen op de wensen van de inwoners. 

 

Accenten m.b.t. breedtesport (BOS en voortzetting BSI): 
• sportstimulering volwassenen: pilot gezond gewicht 25+ 
• sportstimulering jeugd: voortzetten sportkennismakingsprogramma ‘sportpret’  
• start aanbod weerbaarheidtraining onder schooltijd i.s.m. stichting Trias 
• start aanbod overgewichttraject ‘Vet Cool Gezond’  
• voortzetten pilot ‘sportteams’  i.s.m. HIS: in 2009 starten met combinatiefuncties binnen sport (in 

een later stadium uitbreiding van combinatiefuncties binnen cultuur en welzijn). 
• aanbod op maat voor ouderen en mensen met beperkingen 

 
Sportvoorzieningen 
Binnengekomen aanvragen in het kader van het sportaccommodatiebeleid (nieuwbouw, renovatie, 
uitbreiding van sportaccommodaties) inhoudelijk beoordelen. Voldoende en kwalitatief goede 
accommodaties zijn een belangrijke voorwaarde voor sportactiviteiten. Uiteindelijke doel is om iedereen in 
staat te stellen mee te doen aan activiteiten van sport en bewegen. 
 
De sportaccommodaties maken onderdeel uit van het project IAB. In het collegeprogramma is 
aangegeven dat de gebruiksintensiteit van onze sportaccommodaties mogelijk kan worden verstevigd 
door nog meer in te spelen op de diversiteit aan doelgroepen en door het clusteren met andere 
voorzieningen zoals onderwijs en kinderopvang.  
In 2009 wordt verder gewerkt aan de planvoorbereiding voor de geplande nieuwe sportaccommodaties 
(als onderdeel van nieuwe MFA’s) in Zeijen (realisatiejaar 2010), Yde (realisatiejaar 2010) en Eelde-
Paterswolde (Nieuwe Akkers, realisatiejaar 2012, en Groote Veen, realisatiejaar 2013).  
 
Met de wetenschap dat er de komende jaren ca. € 8 miljoen geïnvesteerd moet worden in de drie 
zwembaden, loopt een discussie over de toekomst van deze zwembaden. Daarbij gaat het er niet om of 
er wel of geen bestaansrecht is voor 3 zwembaden in 1 gemeente. Wel moeten wij de vraag 
beantwoorden of wij de jaarlijkse lasten die er nu zijn, en die nog behoorlijk gaan oplopen, nog 
verantwoord vinden. In het collegeprogramma is aangegeven dat wij deze discussie stap voor stap en in 
nauwe samenspraak met de bevolking tot een slotconclusie willen brengen. In het najaar van 2008 heeft 
de gemeenteraad aan de hand van een discussienota een besluit genomen over de toekomst van de 
zwembaden. In 2009 zal een vervolg worden gegeven aan deze besluitvorming. 
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Programma 26 Sport 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
26.01 Openluchtzwembaden 506.848 464.583 528.478 534.586 541.630 548.651
26.02 Aqualaren 416.104 423.161 445.207 450.298 455.480 460.736
26.03 Binnensportaccomodaties 1.082.626 1.121.022 1.150.466 1.156.893 1.160.820 1.167.951
26.04 Buitensportaccomodaties 352.205 410.242 394.959 386.360 391.803 393.382
26.05 Sportstimulering 268.495 235.498 260.844 267.106 273.775 280.335
    
Totaal lasten 2.626.278 2.654.506 2.779.954 2.795.243 2.823.508 2.851.055
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
26.01 Openluchtzwembaden 128.951 105.589 107.247 108.931 110.641 112.378
26.02 Aqualaren 64.916 64.915 65.934 66.969 68.021 69.089
26.03 Binnensportaccomodaties 301.955 271.850 276.118 280.453 284.856 289.328
26.04 Buitensportaccomodaties 52.239 56.039 56.810 57.594 58.390 59.198
26.05 Sportstimulering 1.609 60.000 61.800 63.654 65.563
    
Totaal baten 549.670 498.393 566.109 575.747 585.562 595.556
 
Resultaat voor bestemming 2.076.608 2.156.113 2.213.845 2.219.496 2.237.946 2.255.499
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 2.201 17.925 17.925 17.925 17.925 17.925
Onttrekking aan de reserve 179.677 40.910 777 777 777 777
Mutaties reserves -177.476 -22.985 17.148 17.148 17.148 17.148
 
Resultaat na bestemming 1.899.132 2.133.128 2.230.993 2.236.644 2.255.094 2.272.647
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
300 Personeel van derden 110.018
310 Energie 193.315
341 Betaalde belastingen 5.387
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 388.707
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 308.382
425 Overige inkomensoverdrachten 150.669
600 Reserveringen 720.018
610 Kapitaallasten 36.861
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 866.597
Totaal lasten 2.779.954
Baten  
210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 3.632
321 Huren 391.026
340 Overige goederen en diensten 108.180
560 Langlopende leningen 3.271
621 Verrekeningen kostenplaatsen voor investeringsproj 60.000
Totaal baten 566.109
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Programma 27 - Inkomensvoorzieningen 
Portefeuillehouder: H.H. Assies 
 
Omschrijving ‘Werk boven inkomen’. Werken voorkomt armoede en sociale uitsluiting. Het hebben van een baan biedt 

mensen economische zelfstandigheid, de kans hun talenten te ontplooien, sociaal contact en 
zelfvertrouwen. We vinden het hebben van een betaalde baan de beste sociale voorziening. De visie van 
de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) is dan ook “wij zorgen er voor dat de klant direct op weg gaat 
naar werk”. 
 
Voor alle bijstandsgerechtigden stelt de (ISD) een op hun situatie afgestemd reïntegratieplan op voor het 
oplossen van de problemen die het aanvaarden van een baan in de weg staan. Hierbij moet gedacht 
worden aan bij- en herscholing, kinderopvang, het behandelen van psychische- en medische problemen, 
schuldsanering en het oplossen van sociale problemen. Zolang het reïntegratieplan nog niet tot een 
betaalde baan heeft geleid, zorgt de ISD - op een klachtgerichte manier - voor een uitkering. Dit doet de 
ISD door de klant één contactpersoon - de klantmanager - te geven. De overige units bij de ISD staan in 
dienst van de klant en zijn klantmanager. Verder maakt de ISD afspraken met het CWI en UWV waardoor 
klanten geen schotten meer ervaren tussen de dienstverlening van de verschillende organisaties in 
Baanzicht. 

 
Programma in 
beeld 

 
    

 Foto’s overgenomen met toestemming www.cwinet.nl 
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

De mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering ervaren in veel gevallen belemmeringen bij het 
zoeken naar werk. We zetten alles op alles om alle bijstandsgerechtigden te activeren en te reïntegreren 
naar reguliere banen, gesubsidieerde banen of vrijwilligerswerk. Hiervoor combineren we de 
doelstellingen van verschillende door ons uit te voeren wetten, zoals de reïntegratie in het kader van de 
Wet werk en bijstand (Wwb), de inburgering op grond van de nieuwe Wet Inburgering (WI), de Wet sociale 
Werkvoorziening (Wsw) en de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). 
 
Het verstrekken van bijstand moet rechtmatig en doelmatig verlopen. Omdat bijstandsfraude het 
draagvlak voor bijstandsverlening ondergraaft, wordt door de ISD gehandhaafd. 
 

Aantallen 2006 2007 2008 2009 2010 
      
Aantal uitkeringsgerechtigden 337 321 329 300 275 
Aantal uitkeringsgerechtigden in AWBZ 
instelling 

110 120 125 150 150 

Aantal uitkeringsgerechtigden met grote 
afstand tot arbeidsmarkt (fase B) 

195 179 217 170 160 

Aantal instroom nieuwe clienten 220 196 200 180 170 
Aantal uitstroom clienten 204 206 171 155 160 
Aantal clienten met een reïntegratieplan 300 275 327 300 275 
      
Aantal clienten naar leefdtijdscategorie:     
6 t/m 18 jaar 3 2 1 0 0 
19 t/m 30 jaar 85 75 63 52 42 
31 t/m 40 jaar 88 78 68 60 55 
41 t/m 64 jaar 155 138 192 182 71 
65 jaar en ouder 6 7 5 6 7 
 
 

     

Aantal clienten naar gezinssamenstelling:     
Alleenstaande ouder 81 57 60 55 50 
Alleenstaande 202 240 235 215 197 
Gezin 54 24 34 30 28 
      

Aantal uitkeringsafhankelijken totaal:                  532 474 445 410 375 
waarvan mannen 167 149 171 160 145 
waarvan vrouwen 169 150 158 140 130 
waarvan kinderen 
 

196 175 116 110 100 

 
In 2008 is het aantal bijstandsgerechtigden afgenomen. Voor Tynaarlo betekent dit dat het aantal 
bijstandsgerechtigden is afgenomen van gemiddeld 321 klanten in 2007 naar de verwachting van 
gemiddeld 273 klanten in 2009. In 2009 zal weer actief worden ingezet op de visie van de ISD ‘wij zorgen 
ervoor dat onze klanten direct op weg gaan naar ander werk’ die samen met de conjuncturele 
ontwikkelingen moet leiden tot een verdere daling van het aantal bijstandsgerechtigden. Overigens heeft 
de gemeente geen invloed op het plaatsingsbeleid van Lentis en verslavingszorg Nederland. Als het 
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aantal patiënten in deze instelling toeneemt ( en zij recht hebben op zak- en kleedgeld), kan dit de daling 
en de reeds behaalde daling van het aantal bijstandsgerechtigden beïnvloeden. 
 
Dat het aantal uitkeringsafhankelijken hoger is dan het aantal bijstandsgerechtigden wordt verklaard 
doordat bijstand per gezin wordt toegekend en niet per individu. 
 

Adequate afhandeling en waardering 
(effect-kengetallen en outputstuurgetallen) 

2006 2007 2008 2009 2010 

      
% aanvragen, binnen 8 weken afgehandeld 98 98 98 98 98 
% aanvragen, binnen 4 weken afgehandeld 90 90 90 90 90 
Aantal klachten 2 1 1 1 1 
Waarderingscijfer door cliënten 
 

7,4 7,4 7,4 7,6 8,0 
 

  
Beleidsstukken Bijstand wordt door ons verleend binnen het Beleidskader Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning, 

verordeningen voor het toekennen van toeslagen, het afstemmen van de bijstand op reïntegratie-
inspanningen en het handhaven van de Wet werk en bijstand. Het gemeentelijke beleid vloeit voort uit de 
Wet werk en bijstand (Wwb), het bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) en de wetten inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen (Ioaw/Ioaz). 
 

Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Toeslagenverordening Raad, 10 mei 2005  
Handhavingsverordening Raad, 10 mei 2005  
Afstemmingsverordening Raad, 10 mei 2005  
Beleidsplan Werk, Inkomen en 
Inkomensondersteuning 

Raad, 10 mei 2005 Dit beleidsplan wordt jaarlijks 
geactualiseerd.  

  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

In 2007 heeft de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) het projectplan Maatschappelijke Participatie 
opgesteld. Het doel van het plan is om mensen die geen sollicitatieverplichting hebben via een 
activeringstraject te motiveren om maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten. In de meeste gevallen 
gaat het om vrijwilligerswerk bij musea, kringloopwinkels, zorginstellingen of via Trias. Alescon voert het 
projectplan Maatschappelijke Participatie uit en maakt hiervoor afspraken met de Regionale 
opleidingscentra, Trias, Lentis, Promens, 
Verslavingszorg Noord Nederland, Stichting Vluchtelingenwerk, etc. Deze afspraken moeten er voor te 
zorgen dat betrokkenen een op hun situatie afgestemd reïntegratieplan krijgen die de belemmeringen om 
‘mee te doen’ wegnemen. In 2008 wordt het project Maatschappelijke Participatie geïmplementeerd. In 
2009 zetten we actief in op dit activeringsproject. 
 
In 2009 werkt de ISD volgens het klantmanagementconcept. De kern van dit concept is een 
klantbenadering die volledig in het teken staat van werk, en als dit niet mogelijk blijkt sociale activering. 
De klant heeft één contactpersoon. De overige units bij de ISD staan in dienst van de klant en zijn 
klantmanager. De ISD maakt afspraken met het CWI en UWV waardoor klanten in de loop van 2009 geen 
schotten meer ervaren tussen de dienstverlening van de verschillende organisaties in Baanzicht. Het doel 
hiervan is een klantgerichte benadering en het zo adequaat en efficiënt mogelijk reïntegreren van 
uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. 
 
We willen niet dat jongeren zonder startkwalificatie van school gaan en afhankelijk worden van de 
bijstand. Jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. Hiervoor intensiveren we de leerplicht en 
herijken de afspraken met de Regionale Opleidingscentra, het Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum 
(RMC) en het welzijnswerk. Dit beleid wordt uitgevoerd in het Jongerenloket in Baanzicht in Assen. 
 
In 2009 gaan we het huidige schuldhulpverleningsbeleid evalueren. Daarnaast gaan we aan de slag met 
het maken van kwijtschelding gemeentelijke belastingen in het kader van het huidige minimabeleid. 
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Programma 27 Inkomensvoorzieningen 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
27.01 Algemene bijstandverlening 3.765.825 3.394.226 3.421.758 3.475.558 3.530.212 3.585.717
27.02 Bijstandverlening zelfstandigen 31.157 13.273 200.000 200.000 200.000 200.000
27.03 Fraudebestrijding 21.258  
27.05 Inkomensvoorziening IOAW/IOAZ 104.276 160.668 100.000 100.000 100.000 100.000
    
Totaal lasten 3.922.516 3.568.167 3.721.758 3.775.558 3.830.212 3.885.717
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
27.01 Algemene bijstandverlening 2.636.603 2.450.000 2.488.465 2.527.534 2.567.216 2.607.521
27.02 Bijstandverlening zelfstandigen 13.069 13.273 200.000 200.000 200.000 200.000
27.05 Inkomensvoorziening IOAW/IOAZ 111.613 160.667 100.000 100.000 100.000 100.000
    
Totaal baten 2.761.285 2.623.940 2.788.465 2.827.534 2.867.216 2.907.521
 
Resultaat voor bestemming 1.161.231 944.227 933.293 948.024 962.996 978.196
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve   
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 1.161.231 944.227 933.293 948.024 962.996 978.196
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 1.841
422 Sociale uitkeringen in geld 2.788.465
425 Overige inkomensoverdrachten 924.707
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 6.744
Totaal lasten 3.721.757
Baten  
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 2.788.465
Totaal baten 2.788.465
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Programma 28 - Maatschappelijke ondersteuning 
Portefeuillehouder: H.H. Assies 
 
Omschrijving ‘Kansrijk leven!’  In het programma maatschappelijke ondersteuning staan participatie, sociale cohesie en 

zelfredzaamheid voorop. Preventief werken is het uitgangspunt van ons beleid. 
Door een sluitend geheel aan voorzieningen worden inwoners van onze gemeente uitgenodigd om deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven.  
Samen met onze partners zorgen we voor stimulerende en activerende algemene voorzieningen in een 
samenhangend en toegankelijk aanbod op een manier die de zelfstandigheid, het zelfbeschikkingsrecht 
en de eigen verantwoordelijkheid van burgers intact laat.  
Waar algemene voorzieningen het probleem niet oplossen, bieden we individuele voorzieningen aan. 

 
Programma in 
beeld 

  
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt gefaseerd ingevoerd. 
Per 1 januari 2007 hebben we het ‘Loket wonen, welzijn en zorg’ geopend in de hal van het 
gemeentehuis. In 2009 gaan we het ‘Loket wonen, welzijn en zorg’ verbreden in haar reikwijdte en de 
informatie- en adviesfunctie versterken. Daarbij willen wij in overleg/samenspraak met onze ketenpartners 
ook afspraken maken over de warme overdracht van cliënten. 
 
We bieden hulp bij het huishouden (thuiszorg). Daarnaast wordt van de gemeente verwacht dat er beleid 
is op het terrein van de mantelzorg en vrijwilligers.  
In programma 21 is al aandacht besteed aan vrijwilligers. Het mantelzorgbeleid is in 2007 vastgesteld. De 
voorzieningen die eerder op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) werden verstrekt, 
bieden we onder de Wmo op vergelijkbare wijze aan. Het huidige niveau van de individuele voorzieningen 
is goed, dit willen we voor de toekomst waarborgen en daar zullen we actief op inzetten in 2009.  
 
Fase 2 van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is gericht op het zodanig 
opzetten van het stelsel van voorzieningen, dat er sprake is van een aanbod dat aansluit bij de vraag en 
in dienst staat van sociale activering, participatie, sociale cohesie en zelfredzaamheid. Dit betekent een 
verbeterde afstemming van het beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg, een herijking van het 
ouderenbeleid, verslavingsbeleid en de jeugdzorg. In 2008 is de visie  maatschappelijke ondersteuning (‘ 
Kansrijk leven’ ) vastgesteld en hebben we in dit kader de kadernota ‘Kansrijk leven’ opgesteld. Deze 
wordt eind 2008 ter besluitvorming voorgelegd. 
 
In 2008 hebben we de cliëntenparticipatie herijkt. In 2009 werken we aan de implementatie van de nieuwe 
werkwijze zodat de efficiëntie en de doeltreffendheid optimaal wordt. 
 

Voorzieningen en waardering 
(output-kengetallen) 

2006 2007 2008 2009 2010 

      
aantal uitstaande individuele voorzieningen 752 1660 1700 1700 1700 
aantal passen gehandicaptenvervoer 515 500 400 400 400 
      
(effect-kengetallen) 
 

     

aantal klachten 0 2 1 1 1 
waardering klachtafhandeling 0 7 7,5 7,5 7,5 
aantal bezwaarschriften 7 10 10 10 10 
% gegrond 10 10 10 10 10 
% inwoner van de gemeente met een 
individuele voorziening 

4 6,8 6,6 6,6 6,5 

waardering van de dienstverlening door 
loket wonen, welzijn en zorg 
 

0 7 7,5 7,5 7,5 

      
Klanttevredenheid hulpmiddelen 
 

Goed Goed Goed Goed Goed 

Aantal aanvragen individuele 
voorzieningen 

615 1000 1000 1000 1000 

% toegekend individuele voorzieningen 
 

95 95 95 95 95 
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Aantal passen gehandicaptenvervoer 160 100 75 75 75 
% toegekend passen 
gehandicaptenvervoer 
 

95 95 95 95 95 

 
  
Beleidsstukken In de volgende beleidsstukken staat het geldende beleid beschreven voor dit programma. 

 
Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
   
Kadernota ‘De handen in een’ 2006  
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 

2008  

Kiezen voor meedoen, 
beleidsanalyse fase 2 
Kadernota ‘Kansrijk leven’ 
Visie ‘kansrijk leven’ 

2007 
 
2008 
2008 

 

 
  

 
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt gefaseerd ingevoerd. In 2006 en 2007 hebben we 
ons in de eerste fase de nieuwe wettelijke taken opgepakt. In 2008 hebben we ons in de tweede fase 
gericht op het zodanig opzetten van het stelsel van voorzieningen dat er sprake is van een aanbod dat 
aansluit bij de vraag en in dienst staat van (aangepast) wonen, sociale activering, participatie, sociale 
cohesie en zelfredzaamheid.  
Dit betekent een verbeterde afstemming van het beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg, een 
herijking van het ouderenbeleid, verslavingsbeleid en de jeugdzorg. Hiervoor hebben we in 2008 het 
Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning (kadernota ‘Kansrijk Leven’) opgesteld dat de lijnen uitzet 
voor alle prestatievelden van de Wmo. In Tynaarlo hebben we het prestatieveld Wonen toegevoegd voor 
een betere afstemming. Het nieuwe beleid wordt geïmplementeerd door het aanpassen van de begroting 
2009 en door nieuwe afspraken te maken met onze partners. We creëren ook nieuwe partnerschappen 
met derden, zoals met Alescon.  
 
In 2008 hebben we ons beleid met betrekking tot onze adviesraden herijkt. In 2009 gaan we dit beleid 
implementeren.  
 
Om het huidige niveau van de voorzieningen te bewaken en behouden zetten we in 2009 actief in op de 
aanbestedingen voor het collectief vervoer, de huishoudelijke verzorging, de indicatiestelling en het verder 
utwerken van de nota ‘Kansrijk leven’ met betrekking tot maatschappelijke participatie, het 
vrijwilligersvervoer en de algemene voorzieningen. 
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Programma 28 Maatschappelijke ondersteuning 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
28.01 Vervoersvoorzieningen WVG 480.905 477.890 499.299 509.253 519.615 529.964
28.02 Woningaanpassingen WVG 386.674 484.278 491.881 499.604 507.447 515.414
28.03 Rolstoelen WVG 368.649 599.355 574.290 583.452 592.776 602.234
28.04 WMO 2.805.124 3.179.651 3.157.696 3.212.653 3.269.111 3.326.010
28.05 WMO fase 2 54.798 -2.000 30.416 31.245 32.132 33.003
    
Totaal lasten 4.096.150 4.739.174 4.753.582 4.836.207 4.921.081 5.006.625
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
28.01 Vervoersvoorzieningen WVG -6.094 81.600  
28.04 WMO 527.080 292.500 297.092 301.756 306.494 311.306
    
Totaal baten 520.986 374.100 297.092 301.756 306.494 311.306
 
Resultaat voor bestemming 3.575.164 4.365.074 4.456.490 4.534.451 4.614.587 4.695.319
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve 397.493 292.500 308.714 258.821 206.701 154.614
Onttrekking aan de reserve 155.463  
Mutaties reserves 242.030 292.500 308.714 258.821 206.701 154.614
 
Resultaat na bestemming 3.817.194 4.657.574 4.765.204 4.793.272 4.821.288 4.849.933
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 3.790.628
422 Sociale uitkeringen in geld 15.540
423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen 240.910
425 Overige inkomensoverdrachten 2.136
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 704.369
Totaal lasten 4.753.583
Baten  
340 Overige goederen en diensten 297.092
Totaal baten 297.092
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Programma 29 - Minimabeleid 
Portefeuillehouder: H.H. Assies 
 
Omschrijving Armoede moet worden bestreden. Vooral ernstige schuldensituaties kunnen leiden tot een besteedbaar 

inkomen dat onder de armoedegrens ligt. We voorkomen dat inwoners van onze gemeente en met name 
de kinderen, door geldgebrek niet kunnen meedoen aan de gebruikelijke maatschappelijke activiteiten. 

 
Programma in 
beeld 

 
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

We willen voorkomen dat de inwoners van onze gemeente door geldgebrek afzien van hulp- en 
zorgverlening of niet mee kunnen doen aan de gebruikelijke maatschappelijke activiteiten. Ernstige 
schuldensituaties moeten worden opgelost.  
 
Het minimabeleid wordt afgestemd op de behoefte van de aanvrager, laagdrempelig aangeboden en is 
afgestemd op de in de Wet werk en bijstand opgenomen inkomensvoorzieningen. Bij het ontwerpen van 
minimaregelingen voorkomen we het effect van de armoedeval.  
 
De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) en de Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB) voeren de 
regelingen uit. 
 

Ondersteuning, aanvragen en 
afhandeling 
(output -kengetallen) 

2006 2007 2008 2009 2010 

      
aantal aanvragen bijzondere bijstand  290 300 300 300 300 
% toegekend, bijzondere bijstand  90% 90% 90% 90% 90% 
aantal kwijtscheldingen , aangevraagd 800 800 700 600 500 
% toegekende kwijtscheldingen  90% 90% 90% 90% 90% 
aantal aanvragen schuldhulpverlening  250 250 250 250 250 
% toegekend, schuldhulpverlening  90% 90% 90% 90% 90% 
aantal aanvragen meedoenpremie 
kinderen  

0 66 66 66 66 

% toegekend, meedoenpremie kinderen  90% 90% 90% 90% 90% 
aantal aanvragen collectieve 
ziektekostenverz.  

150 150 150 150 150 

% toegekend, collectieve 
ziektekostenverz.  

90% 90% 90% 90% 90% 

aantal aanvragen landurigheidstoeslag  50 50 200 200 200 
% toegekend, langdurigheidstoeslag  90% 90% 90% 90% 90% 
aantal aanvragen vrijwilligersvergoeding  0 100 100 125 130 
% toegekend, vrijwilligersvergoeding 
 

0 95% 95% 95% 95% 

 
  
Beleidsstukken Minimaregelingen worden uitgevoerd op grond van de nota Meedoen Mogelijk Maken, de Wet werk en 

bijstand, de invorderingswet en de verordening Meedoenpremies. Het WWB-cliëntenadviesorgaan 
adviseert op basis van de verordening cliëntenparticipatie. 
 

Vastgesteld beleidsstuk  Jaar van vaststelling  Opmerkingen  
Verordening clientenparticipatie Raad, 10 mei 2005  
 
Nota Meedoen Mogelijk Maken 

 
Raad, 22 mei 2007 

 

 
Verordening Meedoenpremies 

 
Raad, november 2007 
 

 

 
  
Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

Ernstige schuldensituaties moeten worden opgelost. Hiervoor hebben we in 2007 ons beleid voor 
schuldhulpverlening herijkt. Binnen het nieuwe beleid is het voorkomen van schulden het belangrijkst. 
Voor mensen die al in een ernstige schuldensituatie zijn beland en gemotiveerd zijn om hieruit te komen, 
financieren we een schuldsaneringtraject bij de Gemeenschappelijke kredietbank (GKB). In 2008 hebben 
we het aanbod van individuele budgetbegeleiding beter georganiseerd. In 2009 gaan we het huidige 
schuldhulpverleningsbeleid evalueren.   
 
We belonen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met een vrijwilligersvergoeding als ze zich 
als vrijwilliger inzetten. Dit beleid is in 2008 geïmplementeerd door het vereenvoudigen van de 
aanvraagprocedure en een voorlichtingscampagne. 
 
In 2007 werd de Meedoen-nota vastgesteld. Deze nota is een aanzet tot het uitwerken van een integraal 
armoedebeleid. Het effect van het nieuwe armoedebeleid moet zijn dat inwoners van de gemeente 
Tynaarlo niet terecht komen in een situatie van sociale uitsluiting, dan wel hierin niet blijven. Naast de 



 167 

meedoenpremies hebben we in 2008 georganiseerd dat er computers beschikbaar komen voor kinderen 
uit minimagezinnen. Dit beleid zetten we in 2009 actief voort. Ook hebben we ons minimabeleid 
aangepast zodat door het verminderen van de bureaucratie de uitvoeringskosten lager worden. Met de 
nota Meedoen Mogelijk Maken is een begin gemaakt met het integrale armoedebeleid. De nadere 
integrale invulling wordt opgepakt met de maatschappelijke organisaties en betrokken bij armoede en 
moet uiteindelijk leiden tot een ‘Meedoenpact’. Hier gaan we in 2009 mee aan de slag. 
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Programma 29 Minimabeleid 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
29.01 Minimafonds 23.348 19.299 19.602 19.910 20.222 20.540
29.02 Bijzondere bijstandverlening 142.772 188.000 190.952 193.950 196.995 200.087
29.03 Kwijtscheldingen 103.195 82.881 84.182 85.504 86.846 88.210
29.04 Schuldhulpverlening 133.797 58.078 58.990 59.916 60.857 61.812
    
Totaal lasten 403.112 348.258 353.726 359.280 364.920 370.649
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
    
Totaal baten 0 0 0 0 0 0
 
Resultaat voor bestemming 403.112 348.258 353.726 359.280 364.920 370.649
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve 40.288  
Mutaties reserves -40.288 0 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 362.824 348.258 353.726 359.280 364.920 370.649
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 58.990
422 Sociale uitkeringen in geld 294.736
Totaal lasten 353.726
Baten  
Totaal baten 0
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Programma 30 - Arbeidsmarktbeleid 
Portefeuillehouder: H.H. Assies 
 
Omschrijving Met ons arbeidsmarktbeleid zorgen we ervoor dat uitkeringsgerechtigden en herintreders goed 

geëquipeerd de arbeidsmarkt betreden. We richten ons primair op de onderkant van de arbeidsmarkt, 
maar het beleid beoogt alle mensen die werk zoeken te ondersteunen. 
Gelukkig is het aantal werklozen in Tynaarlo laag. De komende jaren trekt de economie verder aan, 
waardoor het makkelijker wordt om een baan te vinden in onze gemeente en in de regio Groningen en 
Assen. Mensen met een lagere arbeidsproductiviteit kunnen aan de slag bij Alescon op basis van de 
onlangs gemoderniseerde Wet sociale werkvoorziening (Wsw). 
Het aanbod van goed onderwijs is een voorwaarde voor het slagen van ons arbeidsmarktbeleid. Door 
volwasseneneducatie en inburgering krijgen mensen die op latere leeftijd nog willen leren de mogelijkheid 
alsnog een startkwalificatie te halen. We kiezen voor ‘Een leven lang leren werkt!’. 

 
Programma in 
beeld 

   

 Foto’s overgenomen met toestemming www.cwinet.nl 
  
Wat willen we 
bereiken? 
(beoogde effecten) 

We stellen een samenhangend beleid op ten aanzien van ons economisch-, sociaal- en onderwijsbeleid. 
Uitgangspunten voor dit beleid zijn: de Regiovisie Groningen Assen 2030, zorg en recreatie, het beter 
laten aansluiten van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en het stimuleren van kleinschalige 
bedrijvigheid. In Programma 19: Economische Zaken is uitgewerkt hoe we ondernemers concreet 
ondersteunen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van bedrijventerreinen en het afleggen van 
bedrijfsbezoeken.  
 
We doen een beroep op de werkgevers in onze gemeente om werkervaringbanen aan te bieden aan 
bijstandsgerechtigden en andere werkzoekenden. Natuurlijk bieden we ook zelf werkervaringbanen aan in 
de ambtelijke organisatie en bij de door ons gefinancierde organisaties. Het Centrum voor Werk en 
Inkomen (CWI) zorgt voor de ‘match’ tussen werkzoekenden en werkgevers. De mensen van het CWI 
gaan naar bedrijven om vacatures op te halen en bemiddelen werkzoekenden naar een baan. 
 
Niet iedereen komt tot zijn recht in een reguliere werkomgeving. Mensen met een lagere 
arbeidsproductiviteit kunnen op grond van de in 2008 gemoderniseerde WSW bij of via Alescon aan de 
slag. Om de wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening te verkorten zetten we in op het zo veel mogelijk 
begeleid werken bij reguliere werkgevers. Alescon verzorgt verder inburgeringtrajecten, zodat 
nieuwkomers goed voorbereid hun examen kunnen afleggen. Voor de mensen die alleen in een beschutte 
werkomgeving kunnen functioneren, zorgen we er voor dat de sociale werkplaats zijn oorspronkelijke 
functie behoudt. 
 
Ook mensen die nooit een reguliere betaalde baan kunnen aanvaarden, willen we op een zinvolle manier 
laten meedoen aan de samenleving. Dit doen we door het faciliteren van vrijwilligerswerk en het 
aanbieden van vrijwilligersvergoedingen. 
 
 

Trajecten, instroom en uitstroom 
(output - kengetallen) 

2006 2007 2008 2009 2010 

      
Fase A      
Aantal op 1 januari  118 105 107 110 101 
Aantal op 31 december 105 96 110 101 78 
      
Fase B       
Aantal op 1 januari  219 195 215 217 182 
Aantal op 31 december 195 179 217 182 172 
Totaal  300 275 327 273 250 
      
Uitstroom naar werk 50 23 30 30 30 
Uitstroom door vertrek uit gemeente 10 10 50 50 50 
Uitstroom overige 11 10 70 70 70 
Aantal multidisciplinaire intake 75 80 100 90 90 
     
      
      
Aantal geregistreerde werklozen 985 980 975 950 950 
Aantal werkervaringsplaatsen 26 100 100 180 200 
Aantal WSW banen 115 115 115 115 115 
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Aantal vrijwilligersbanen 100 100 100 100 100 
  

  
 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 
(activiteiten en 
output) 

We stellen een samenhangend beleid op ten aanzien van ons economisch-, sociaal- en onderwijsbeleid. 
Uitgangspunten voor dit beleid zijn: de Regiovisie Groningen Assen 2030, stimuleren van 
werkgelegenheid bij zorgaanbieders in de gemeente en op het gebied van toerisme en recreatie, het 
stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid, bijvoorbeeld werken aan huis en het beter laten aansluiten van 
het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we in 2007 een nulmeting gehouden. Eind 
2008 is de conceptnotitie arbeidsmarktbeleid gereed, die in 2009 geïmplementeerd wordt. We doen een 
beroep op de werkgevers in onze gemeente om werkervaringbanen aan te bieden aan 
bijstandsgerechtigden en andere werkzoekenden. Natuurlijk bieden we ook zelf werkervaringbanen aan in 
de ambtelijke organisatie en bij de door ons gefinancierde organisaties.  
 
De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is gemoderniseerd. In 2008 hebben we verordeningen opgesteld, 
in 2009 wordt cliëntenparticipatie verder georganiseerd en moet het nieuwe financiële beleid zijn vruchten 
af gaan werpen. Om de wachtlijsten voor een baan bij Alescon te verkorten zetten we steeds meer in op 
het begeleid werken bij reguliere werkgevers. Voor de mensen die alleen in een beschutte werkomgeving 
kunnen functioneren zorgen we er voor dat de sociale werkplaats zijn oorspronkelijke functie behoudt. 
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Programma 30 Arbeidsmarktbeleid 
 
Lasten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
30.03 Sociale werkvoorziening 76.793 80.702 2.764.969 2.764.969 2.764.969 2.764.969
30.06 Regeling kinderopvang eenoudergezin 8.219 21.655 21.995 22.340 22.691 23.047
30.08 Overige uitstroombevord. maatregelen 874.200 868.129 664.640 665.070 665.529 665.978
    
Totaal lasten 959.212 970.486 3.451.604 3.452.379 3.453.189 3.453.994
 
Baten   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Beheersproduct  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
30.03 Sociale werkvoorziening  2.708.000 2.708.000 2.708.000 2.708.000
30.08 Overige uitstroombevord. maatregelen 848.375 821.386 649.000 649.000 649.000 649.000
    
Totaal baten 848.375 821.386 3.357.000 3.357.000 3.357.000 3.357.000
 
Resultaat voor bestemming 110.837 149.100 94.604 95.379 96.189 96.994
 
Resultaatbestemming   Actuele  Meerjaren 
  Rekening Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Toevoeging aan de reserve   
Onttrekking aan de reserve   
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming 110.837 149.100 94.604 95.379 96.189 96.994
 
 
Uitsplitsing lasten en baten per kostencategorie:  

Kostencategorie 
Begroting  

2009 
Lasten  
343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 670.995
424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) 2.764.969
622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 15.640
Totaal lasten 3.451.604
Baten  
411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 3.357.000
Totaal baten 3.357.000
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