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gemeente Tynaarlo 

Raadsvergadering d.d 16 juni 2009 agendapunt 7 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 19 mei 2009 
 
Onderwerp:      Jaarverslag 2008 
 
Portefeuillehouder:      H Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: J. Homans  
Doorkiesnummer:             0592 - 266 670 
E-mail adres:                    j.homans@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit: 1) Vaststellen van het jaarverslag 2008 en het resultaat volgens voorstel 

bestemmen; 
                                         2) Kennisnemen van de jaarrekening 2008 van het grondbedrijf en 

rondom exploitaties de in dit voorstel genoemde besluiten nemen. 
 
Bijlagen:  

- Jaarverslag 2008 (reeds in uw bezit/ ter inzage) 
- Verslag op hoofdlijnen (reeds in uw bezit/ ter inzage) 
- Jaarrekening 2008 Grondbedrijf (reeds in uw bezit/ ter inzage) 
- Accountantsverklaring (reeds in uw bezit/ ter inzage) 
- Integrale managementletter (reeds in uw bezit/ ter inzage) 

 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2008 aan. Ook bieden wij u de jaarrekening 2008 van het grondbedrijf 
aan, waarvan de resultaten zijn opgenomen is in het jaarverslag.  
Het jaarverslag, waarin opgenomen de jaarrekening 2008 is gecontroleerd door de accountant. De 
accountantsverklaring is opgenomen op blz 223 van het jaarverslag. Zowel voor de getrouwheid als voor 
de rechtmatigheid wordt door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven.  
 
Bij het jaarverslag is een separaat boekwerk met een verslag op hoofdlijnen. 
 
Het resultaat over 2008 bedraagt € 3.816.068. Wij stellen uw raad voor om het positieve resultaat als volgt 
te verdelen. 
 
Toevoeging aan: Bedrag in € Korte motivatie 
B.R. rekenkamercie Tynaarlo  24.293 Extra onderzoeken in 2009 
Reserve ICT 180.184 Vertraagde ICT investeringen  
Reserve gemeentehuis  237.500 Opbrengst Groene Kamer 
B.R. groenbeheersplan  50.000 Voordeel uit verkoop overhoekjes groen 
Reserve mee te nemen gelden 
2009 

 869.351 Uitwerking van de bij de NJ nota 2008 geraamde € 
993.783 mee te nemen gelden 

B.R. openbare orde veiligheid 508.000 Overschot rijksbijdrage voor uitvoering plannen 
B.R. MFA ter Borch 1.572.263 Dekking bouw MFA ter Borch 
ARGI 374.477 Overig resultaat 
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Grondbedrijf 
Wij bieden u ook de jaarrekening 2008 van het Grondbedrijf aan. Deze jaarrekening is opgesteld door het 
Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo (OBT).  
Voornoemde jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en maakt deel uit van de totale controle 
van het jaarverslag 2008. 
 
Naast het kennisnemen van de jaarrekening 2008 Grondbedrijf dienen in het kader van de 
grondexploitatie nog een aantal besluiten te worden genomen. 
 

1. Winstneming bij de volgende complexen : 
a. Voorlopige winstneming Bovendiepen €  2.250.000 
b. Definitieve winstneming C1000 €         2.108 
c. Voorlopige winstneming Ter Borch €  1.572.263 
Totaal €  3.824.371 
 ========= 

      2. Aanwending van de winstnemingen : 
      a.    Taakstelling afdracht Algemene Dienst 2008 €     500.000 
      b.    Toevoeging Algemene Reserve OBT €  1.752.108 
      c.     Afdracht Algemene Dienst onderdeel Ter Borch €  1.572.263 
      Totaal €  3.824.371 
 ========= 
 
Met de toevoeging aan de AR-OBT wordt de taakstelling aan de Algemene Dienst voor de 
komende jaren veiliggesteld. 

3. Bij de volgende complexen is sprake van voorzienbare tekorten. Deze tekorten worden ten laste 
van de AR-OBT gebracht. 

             a.  Complex Donderen €     126.335 
 b.   Complex Zuidoevers €     244.673 
             Totaal €     371.008 
 ========== 
4.   Het  Complex C1000 Zuidlaren (G.24) is afgerond. Het Complex C1000 kan worden 
      opgeheven. 
5. Voorgesteld wordt over te gaan tot de vaststelling van de navolgende geactualiseerde 

exploitaties: 
a.   Complex Bovendiepen G.02 
b.   Complex Zwarte Lent Zuidlaarderveen G.07 
c.   Complex Donderen G.09 
d.   Complex Ter Borch G.10 
e.   Complex Zuidoevers Zuidlaardermeer G.14 
f.    Complex Vriezerbrug G.19 

6. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de navolgende exploitatieverkenningen : 
a.    Complex Oude Tolweg Zuid G.03 
b.    Complex Groote Veen Eelde G.26 

 
Vervolgprocedure 
 
Na vaststelling wordt het jaarverslag ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten van Drenthe gestuurd. 
Dat dient te gebeuren voor 15 juli 2009. 

Financiële consequenties 

Het resultaat na bestemming over 2008 bedraagt € 3.816.068. Het voorstel is om dit te verdelen zoals 
hierboven aangegeven. 
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Adviezen 

Advies van de accountant is opgenomen in 
1. Verslag van bevindingen interim controle jaarrekening 2008 dat door de accountant aan college is 

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

2. Management letter 2008 die door de accountant is gestuurd aan de gemeenteraad. 
3. Verslag van bevindingen controle jaarrekening 2008 dat door de accountant aan de 

gemeenteraad is gestuurd. 

Gevraagd besluit 

Jaarverslag 2008 gemeente Tynaarlo 
1. Vaststellen van het jaarverslag 2008 en het resultaat volgens voorstel bestemmen: 
 
Toevoeging aan: Bedrag in € Korte motivatie 
B.R. rekenkamercie Tynaarlo  24.293 Extra onderzoeken in 2009 
Reserve ICT 180.184 Vertraagde ICT investeringen  
Reserve gemeentehuis  237.500 Opbrengst Groene Kamer 
B.R. groenbeheersplan  50.000 Voordeel uit verkoop overhoekjes groen 
Reserve mee ten nemen gelden 
2009 

 869.351 Uitwerking van de bij de NJ nota 2008 
geraamde € 993.783 mee te nemen gelden 

B.R. openbare orde veiligheid 508.000 Overschot rijksbijdrage voor uitvoering plannen
B.R. MFA ter Borch 1.572.263 Dekking bouw MFA ter Borch 
ARGI 374.477 Overig resultaat 
 
Jaarrekening grondbedrijf 
 
2.  a.   Kennisnemen van de Jaarrekening 2008 van het Grondbedrijf. 

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

c. Kennisnemen van de exploitatieverkenningen Oude Tolweg Zuid en Groote Veen Eelde. 
d. Opheffing van het Complex C1000 te Zuidlaren. 

 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 
 
 
 
Mw. drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel , secretaris a.i. 


