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gemeente Tynaarlo 

Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2009 agendapunt 8 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 13 oktober 2009 
 
Onderwerp:      Najaarsnota 2009  
 
Portefeuillehouder:      H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: H. Heijerman 
Doorkiesnummer:             0592 - 266 979 
E-mail adres:                    h.heijerman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  De najaarsnota 2009 vaststellen en akkoord gaan met de concrete  
                               voorstellen genoemd onder 2 tot en met 7 in de toelichting op pagina 2  
                               en volgende, zijnde:  
 
                              1.     Vaststellen van de actualisatie exploitatie 2009 en het nadeel van  
                                      €  89.566 onder aftrek van de posten onvoorzien ten laste brengen van de  
                                      algemene reserve grote investeringen. 

 2.    Kennis nemen van de nieuwe uitkomsten van de hogere algemene uitkering 
        uit het Gemeentefonds ten behoeve van de meerjarenbegroting 2010-2013 
        en de gelden voorlopig “parkeren” tot het voorjaar 2010.  

                               3.    Instemmen met het voorstel om een totaalbedrag van € 1.187.534 mee te   
                                      nemen naar 2010 om de werkzaamheden af te ronden.  
                               4.    Kennisnemen van de bedrijfsvoeringrapportage. (Onderdeel 5 najaarsnota) 
                               5.    Kennisnemen van de bestuursrapportages. (Onderdeel 6 najaarsnota) 
                               6.1  Kennisnemen van de rapportages over de projecten.(Onderdeel 7 najaarsnota)
                               6.2  De exploitatieopzet van het complex Oude Tolweg- zuid vaststellen. 
                               6.3  Kennisnemen van de exploitatieverkenning van het complex  
                                      Zuidoevers.   
 
Bijlagen:                    -   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
                                  -   Najaarsnota (reeds in uw bezit)                                  
                                  -   Exploitatieopzet Oude Tolweg- zuid (ter inzage) 
                                  -   Exploitatieverkenning Zuidoevers (ter inzage)  
 
TOELICHTING 
  
Inleiding 
 
Wij hebben de najaarsnota 2009 vastgesteld en bieden u deze ter behandeling aan. 
 
Deze bestuursrapportage geeft aan dat we veel van de voorgenomen doelen hebben gerealiseerd. 
Daarnaast worden een aantal financiële aspecten in beeld gebracht. 
Een actualisatie van de exploitatie 2009 geeft aan dat we per saldo een nadeel van bijna € 89.000,-- 
moeten inboeken. Daarbij hebben wij rekening gehouden met een dekking uit de algemene reserve 
calamiteiten t.b.v. € 270.000  in verband met een aantal tegenvallers als gevolg van de economische 
crisis.  
De structurele effecten worden in de komende maanden onder de loep genomen en betrokken bij de 
voorjaarsnota 2010. 
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Voor 2010 en volgende jaren zijn de effecten voortvloeiende uit de onlangs uitgekomen 
septembercirculaire in beeld gebracht. Deze zijn nog niet opgenomen in de begroting 2010. Middels een 
begrotingswijziging worden de hogere baten in de begroting verwerkt en voorlopig geparkeerd. Dit in 
afwachting van de nadere informatie vanuit het rijk inzake de komende uitkeringen uit het 
Gemeentefonds.  
  
In deze najaarsnota vragen wij u wederom gelden te mogen meenemen naar het volgende begrotingsjaar 
om te komen tot afronding van de werkzaamheden. 
 
Evenals voorgaande jaren geven wij de stand weer van de planontwikkeling en realisatie van het 
ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo. De uitgebreide rapportage ligt vertrouwelijk ter inzage. 
 
Tenslotte verwijzen wij u graag naar de bestuursrapportages rondom de 30 programma’s. In deze 
najaarsnota is de volledige tekst opgenomen. 

Vervolgprocedure 

Deze najaarsnota is gelijktijdig geagendeerd met de behandeling van de begroting 2010.  

Financiële consequenties 

Hiervoor wordt verwezen naar de inhoud van de najaarsnota. 

Adviezen 

Geen. 

Gevraagd besluit 

De najaarsnota 2009 vaststellen en akkoord gaan met de concrete voorstellen genoemd onder 2 tot en 
met 7 in de toelichting op pagina 2 en volgende, zijnde: 
 

1.   Vaststellen van de actualisatie exploitatie 2009 en het nadeel van €  89.566 onder    
        aftrek van de posten onvoorzien ten laste brengen van de algemene reserve grote       
        investeringen . 
2.     Kennis nemen van de nieuwe uitkomsten van de hogere algemene uitkering uit het         
        Gemeentefonds ten behoeve van de meerjarenbegroting 2010-2013 en de gelden       
        voorlopig “parkeren” tot het voorjaar 2010.  
3.   Instemmen met het voorstel om een totaalbedrag van € 1.187.534 mee te nemen naar      
        2010 om de werkzaamheden af te ronden.  
4.     Kennisnemen van de bedrijfsvoeringrapportage. 
5.     Kennisnemen van de bestuursrapportages. 
6.1   Kennisnemen van de rapportages over de projecten. 
6.2   De exploitatieopzet van het complex Oude Tolweg- zuid vaststellen. 
6.3   Kennisnemen van de exploitatieverkenning van het complex Zuidoevers.   
 

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


