
 

Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2009 agendapunt 9 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 23 september 2009 
 
Onderwerp:       Programmabegroting 2010 
 
Portefeuillehouder:       H. Kosmeijer  
Behandelend ambtenaar: J.J. Löhr 
Doorkiesnummer:             0592 – 266 984 
E-mail adres:                     j.lohr@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:            1) De 30 programma’s en de daarbij behorende begroting 2010  
                                            vaststellen 
                                        2) Kennis nemen van de ontwikkelingen en voorstellen in de     
                                            meerjarenbegroting 2011- 2013 en deze als richtinggevend        
                                            beschouwen 
                                        3) Het college autoriseren tot het doen van uitgaven op het niveau van  
                                            de 30 beleidsprogramma’s. 
Bijlagen:                           -  Raadbesluit (bijgevoegd) 
                                         -  Programmabegroting (reeds in uw bezit) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Hierbij presenteren wij u de programmabegroting 2010 van de gemeente Tynaarlo. De begroting 2010 
geeft inzicht in de belangrijkste doelen en activiteiten voor 2010.  
 
De begroting is opgesteld in een periode van onzekerheid over de negatieve effecten van de 
economische crisis. De verwachting is dat de inkomsten van de gemeente na 2011 erg onder druk staan. 
Het begrotingsresultaat voor de periode 2010 - 2013 wordt in de eerste hoofdstukken behandeld. De 
primitieve begroting is tot en met 2012 sluitend en vertoont voor 2013 een miniem tekort. 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 al in 2008 zijn genoemd, ook 
voor  2010 - 2013 worden gelegd en ook worden de financiële consequenties ervan aangegeven. In 
hoofdstuk 2 worden al deze voorstellen voor nieuw beleid en investeringen genoemd. Let wel, de 
financiële effecten in hoofdstuk 2 zijn niet opgenomen in de cijfers bij de programma’s. Na besluitvorming 
zullen de financiële effecten van hoofdstuk 2 via een begrotingswijziging worden opgevoerd.  
 
In hoofdstuk 2 worden de voorstellen nieuwe beleid en investeringen genoemd. In hoofdstuk 3 is een 
korte toelichting op de financiële begroting 2010 opgenomen inclusief een toelichting op de incidentele 
baten en lasten en in hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de meerjarenbegroting 2010 - 2013 opgenomen. 
In de hoofdstukken 5 de posten onvoorzien en in hoofdstuk 6 de algemene dekkingsmiddelen.  
Vanaf hoofdstuk 7 t/m hoofdstuk 14 zijn de paragrafen opgenomen. 
 
 



 

 
Bij de 30 programma’s in hoofdstuk 15 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. 
 
 

Vervolgprocedure 

Begroting voor 15 november naar GS. 

Financiële consequentie 

Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie in de programmabegroting 2010. Wij hebben een 
samenvatting opgenomen. 

Adviezen 

Geen. 

Gevraagd besluit 

1) De 30 programma’s en de daarbij behorende begroting 2010 vaststellen 
 
2) Kennis nemen van de ontwikkelingen en voorstellen in de meerjarenbegroting 2011-2013 en deze   
    als richtinggevend beschouwen 
 
3) Het college autoriseren tot het doen van uitgaven op het niveau van de 30 beleidsprogramma’s. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester 
 
 
 
 
 
 
drs M.G.J. Nijhuis-Quanjel secretaris a.i. 
 


