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TOELICHTING
Inleiding
In september 2005 zijn de activiteiten van het ICO overgegaan in een stichting. De Gemeenschappelijke
Regeling is vervolgens in liquidatie gegaan. Met betrekking tot de GR ICO il.(Gemeenschappelijke
Regeling inzake Instandhouding en exploitatie van een Centrum voor Kunst en Cultuur, in liquidatie)
hebben de betrokken gemeenten nog financiële verplichtingen. Zolang deze verplichtingen nog bestaan
(naar verwachting tot en met 2011) worden er jaarlijks een begroting, een jaarrekening en een
meerjarenprognose opgesteld.
Wij hebben de jaarrekening 2008 en de begroting 2010 (incl. de meerjarenraming 2009 - 2011) van de
Gemeenschappelijke Regeling van het ICO in liquidatie, oftewel GR ICO il. nu ontvangen.
Op 12 juni 2009 heeft het AB van de GR ICO il. de jaarrekening 2008 voorlopig vastgesteld.
Er is in 2009 een onvoorziene kostenpost opgedoken. Dit betreft het opslaan en verwerken van het
archief van het ICO voor 2005. Deze kosten € 125.000,- zijn voor rekening van de stichting ICO GR il.
Een deel hiervan wordt dus in rekening gebracht aan de gemeente Tynaarlo.
Gezien de hoogte van het bedrag is het afgelopen half jaar op ambtelijk niveau onderzocht of de kosten
op de een of andere manier verlaagd kon worden. Dit onderzoek heeft (tot nu toe) tot niets geleid. Omdat
eerst de tijd is genomen om dit te onderzoeken, worden de jaarstukken later aan u ter advisering
voorgelegd. Er is met het bestuur van de GR ICO il en de gemeente Assen gecommuniceerd over de
termijn van behandeling.

Jaarrekening 2008.
De jaarrekening 2008 van de GR ICO il. is door het AB voorlopig vastgesteld en wordt ter kennisname
gezonden aan de gemeenteraden van de vijf deelnemende gemeenten.
Op basis van het splitsingsbesluit van februari 2006 hoeven de gemeenteraden van de vijf deelnemende
gemeenten deze niet afzonderlijk vast te stellen.
Uit de jaarrekening 2008 valt op te maken dat de exploitatie binnen de door ons goedgekeurde begroting
is gebleven. De eindstand van de voorziening die in 2012 afloopt staat op € 300.000,-.
Dit bedrag staat uit als vordering aan de gemeenten. De voorziening van de gemeente Tynaarlo is in
2007 afgeroomd en berekend op de werkelijke begrote bijdrage tot en met 2010. De voorziening is niet
toereikend om de kosten voor het archief te dragen.
De jaarrekening wordt ter kennisname voorgelegd aan de raad. Een goedkeurende accountantsverklaring
is bijgevoegd.
Voorstel: Wij stellen u voor de jaarrekening 2008 voor kennisgeving aan te nemen.
Begroting 2010.
Ook de voorlopig vastgestelde begroting 2010 is door het AB aan ons toegezonden. Het AB heeft hierbij
kennis genomen van de meerjarenprognose 2009-2011. De begroting 2010 laat geen bijzonderheden
zien ten opzichte van eerder ingediende begrotingen.
Voorstel: Wij stellen u voor de begroting 2010 voor kennisgeving aan te nemen

Meerjarenprognose 2009- 2011.
Uit de meerjarenprognose voor de jaren 2009-2011komt de extra kostenpost naar voren. Het betreft de
wijziging in de exploitatie 2009. In 2008 werd rekening gehouden met extra lasten door de te maken
kosten van het verwerken en opslaan van het archief. Dit is een totaalbedrag geworden van
€ 125.000,-. Deze kostenpost is bij de liquidatie van de GR ICO in 2005 niet voorzien, met als gevolg dat
deze last nu pas zichtbaar is geworden. De kostenpost valt onder de exploitatie van de GR ICO il. Voor
de Gemeente Tynaarlo betekent dit een extra betaling van € 25.500,- aan de GR ICO il.
Dit betekent dat een extra dotatie aan de voorziening geleverd moet worden ad. € 25.500,-.
Wij hebben in onze vergadering van 22 december 2009 besloten dit bedrag ten laste te brengen van het
jaarrekeningresultaat 2009. In de voorliggende meerjarenprognose 2009-2011 is met deze nabetaling
rekening gehouden, net als met de nog te betalen bijdrage in de frictiekosten en de exploitatiekosten voor
de komende jaren.
Ook de meerjarenprognose 2009 – 2011 van de GR ICO il. kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Financiële consequenties
Er vindt een dotatie plaats aan de voorziening Frictiekosten ad. € 25.500,- en deze valt ten laste van het
jaarrekeningresultaat 2009.
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