
 

Raadsvergadering d.d. 21 april 2009 agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 31 maart 2009 
 
Onderwerp:  Brand De Punt    
 
Portefeuillehouder:  dhr. F.A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: J. Beenhakker 
Doorkiesnummer:  0592-266 808 
E-mail adres:  j.beenhakker@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  a. Een aanvullend krediet voteren van € 300.000,- ter dekking van 

kosten Brand De Punt en dit bedrag onttrekken uit de algemene 
calamiteitenreserve. 

 b. De rentederving van € 15.000 als tegenvaller opvoeren in de 
voorjaarsnota 2009.  

 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 10 juni 2008 heeft de raad besloten een krediet ter grootte van € 475.000,- te voteren ter dekking van 
de kosten brand De Punt. Dit bedrag is onttrokken uit de algemene calamiteitenreserve.  

 
Loco-burgemeester Kosmeijer heeft in desbetreffende raadsvergadering aangegeven dat de hoogte van 
dit krediet slechts een raming betreft van destijds te verwachten kosten. Op basis van een gesprek met 
oud-burgemeester Pop van de gemeente Haarlem heeft de heer Kosmeijer de raad aangegeven dat een 
stijging van het krediet tot € 600.000,- alleszins realistisch is. Toegezegd is dat aan de raad 
verantwoording zal worden afgelegd over de besteding van het krediet indien er meer overzicht is van de 
financiële consequenties van de brand. 
In de najaarsnota 2008 hebben wij u tussentijds (naar de toestand op 1 oktober 2008) geïnformeerd over 
de gemaakte kosten. Tevens is daarbij aangegeven dat wij u bij de jaarrekening 2008 opnieuw zouden 
informeren.   
 
Inmiddels kan het volgende bestedingsoverzicht als nieuwe tussenstand worden gepresenteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Deelkrediet Ramingsbedrag
Werkelijke 

kosten Saldo 

      
per 26 februari 

2009   
1 Nazorg 30.000 49.141 -19.141 
2 Uitvaart 255.000 392.284 -137.284 
3 Onderzoeken 60.000 11.125 48.875 
4 Diversen 130.000 145.734 -15.734 
5 Totaal 475.000 598.284 -123.284 



 

 
Het negatief saldo ad € -123.284 zal in de jaarrekening 2008 worden opgenomen, waarbij u gemeld wordt 
dat het krediet overschreden is. Het tekort maakt in dat geval onderdeel uit van het jaarrekeningsresultaat 
2008 en beïnvloedt dit met voornoemd tekort. 

 
We naderen de datum van 9 mei 2009, de dag waarop de brand precies een jaar geleden is. Met de 
kosten voor jaarlijkse herdenkingen, mogelijke vervolgonderzoeken, een herdenkingsmonument en 
diverse overige kostenposten in het vooruitzicht is reeds duidelijk dat een aanvullend krediet noodzakelijk 
is om aan deze kosten te kunnen voldoen. Overigens sturen wij ook bij deze elementen vanzelfsprekend 
op kostenbeheersing, zonder daarmee afbreuk te doen aan het gebeurde. 

 
Momenteel is een verzoek in voorbereiding aan het ministerie van BZK voor een tegemoetkoming in de 
gemaakte kosten als gevolg van de brand. Op de uitkomsten daarvan kan echter niet worden 
vooruitgelopen en wordt derhalve becijferd op nihil. 

Financiële consequenties 

Om de afwikkeling van diverse onderzoeken, het nazorgproces, de herdenking en gedenktekens en 
overige bijkomende kosten van de afwikkeling van de brand te kunnen bekostigen vragen wij een 
aanvullend bedrag van € 300.000,-. Dit bedrag is als volgt te onderbouwen: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

De kosten van de brand komen met dit aanvullend krediet op een totaal van ongeveer € 900.000,- Op 
basis van dit bedrag zal een verzoek worden ingediend bij het Ministerie van BZK om een 
tegemoetkoming in de gemaakte kosten van de brand.  
 
Ten aanzien van de dekking van het aanvullend krediet stellen wij voor om ook dit bedrag te dekken uit 
de algemene reserve calamiteiten. De aanwending van deze reserve brengt een structurele rentederving 
met zich mee van € 15.000. (5% van € 300.000). Dit bedrag zal als tegenvaller in de voorjaarsnota 2009 
worden opgevoerd. Momenteel is er geen ruimte binnen de post onvoorzien structureel. 

Gevraagd besluit 

a. Een aanvullend krediet voteren van € 300.000,- ter dekking van kosten Brand De Punt en dit bedrag 
onttrekken uit de algemene calamiteitenreserve. 

b. De rentederving van € 15.000 als tegenvaller opvoeren in de voorjaarsnota 2009.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester. 
 
mr. P. Post, secretaris. 

Nr Deelkrediet Ramingsbedrag 
   
1 Nazorg 81.000 
2 Herdenking & gedenktekens 90.000 
3 Onderzoeken & diversen 48.000 
4 Interne vervanging 44.000 
5 Onvoorzien 37.000 
   
6 Totaal 300.000 


