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Nog steeds flink bezuinigen, wel minder… 
College stelt verwachtingen bij naar aanleiding van Decembercirculaire Rijk. 
 
Het college van de gemeente Tynaarlo heeft de tussenbalans opgemaakt van het 
meerjarenperspectief tot en met 2016, nadat de Decembercirculaire 2010 van het Rijk 
was ontvangen. Er moet nog steeds flink bezuinigd worden, maar het beeld is minder 
negatief dan in eerste instantie verwacht werd. De tussenbalans wordt op 12 april door 
de gemeenteraad behandeld. 
 
Meerjarenperspectief leidde tot bezorgdheid  
In de begroting 2011 sprak het college uit erg bezorgd te zijn over het financieel meer-
jarenperspectief. Er was veel onduidelijkheid met betrekking tot het gemeentefonds en 
de effecten van het regeerakkoord. Het college verwachtte dat er vanaf 2012 een be-
grotingstekort zou ontstaan dat op zou lopen tot 3,3 miljoen euro in 2016. Direct wer-
den er bezuinigingsmaatregelen getroffen en moest het college 1,8 miljoen euro bezui-
nigen door keuzes te maken in beleid. Daarnaast moest er 1,5 miljoen euro bezuinigd 
worden op het ambtelijk apparaat.  
 
Nieuwe informatie uit Den Haag, minder ingrijpend b ezuinigen  
Het belangrijkste nieuws uit de Decembercirculaire 2010 is dat het rapport van Com-
missie Kalden van tafel is. Daarnaast heeft het kabinet al miljarden euro’s aan bezuini-
gingen ingeboekt. Weliswaar delen de gemeenten mee in deze bezuiniging, maar in 
veel mindere mate dan aanvankelijk werd verwacht. Ten slotte wordt er in de brief ge-
sproken over ombuigingen op specifieke uitkeringen en decentralisaties. Stukje bij 
beetje wordt de informatie concreter, maar de exacte financiële gevolgen worden ver-
wacht in de Meicirculaire 2011. De informatie uit december heeft in ieder geval geleid 
tot een bijstelling van het meerjarenperspectief. Waar eerst sprake was van 3,3 miljoen 
euro, verwacht het college nu 1,1 miljoen euro structureel te moeten bezuinigen in 
2016.  
 
Ombuigingen  
Uitgavenverlagingen 
Met het vaststellen van de begroting 2011, hebben het college en de raad al omvang-
rijke bezuinigingen doorgevoerd. Na de laatste analyse van de begroting 2011 stelt het 
college de raad nu een aantal nieuwe ombuigingen voor. Hiermee moet het verwachte 
tekort in 2016 worden voorkomen. In de uitgavensfeer leidt dit voorstel tot diverse bud-
getverlagingen, oplopend tot structureel 478.500 euro in 2016. Het betreft ombuigingen 
in de brandweerzorg, het evenementenbeleid, jongerenwerk, ouderenwerk, planscha-
de, bedrijfsvoering ISD en een herziene taakstelling voor de eigen organisatie (650.000 
euro in 2012 en 250.000 in 2013). 
 
Inkomstenverhogingen 
Aan de inkomstenzijde leidt het ombuigingsvoorstel van het college tot structureel ho-
gere baten, oplopend tot 380.000 euro in 2016. Er worden meer kosten doorberekend 
aan bouwers en hogere gebruikslasten in rekening gebracht bij binnen- en buitenspor-
ters. Het is de bedoeling tot een hogere kostendekkingsgraad te komen. Ten slotte ziet 
het college (op basis van de jaarrekening 2009) mogelijkheden om voor het grondbe-
drijf een taakstelling in afdrachten te laten bestaan na 2014. 
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Extra noodzakelijke uitgaven aan wegonderhoud 
Het college stelt de raad voor om vanaf 2012 structureel extra budget beschikbaar te stellen voor 
het beheer van openbare ruimte. In dit geval bedoeld voor onderhoud van de wegen. Noodzake-
lijk groot regulier onderhoud, maar ook het onderhoud aan wegen in de nieuwe woonwijken die op 
dit moment bouwrijp worden gemaakt. Het onderhoud van deze nieuwe wegen was nog niet in de 
begroting opgenomen. Voorgesteld wordt om in 2012 voor het eerst 200.000 euro extra structu-
reel te begroten. Een bedrag dat oploopt tot 500.000 euro in 2015 en verder. 
 
Uiteindelijk tekort van 788.200 euro  
De herziening van de begroting, voorgestelde ombuigingen en de vraag structureel extra budget 
beschikbaar te stellen, maken dat er in 2016 nog een tekort van 788.200 euro overblijft. Het col-
lege stelt voor dit tekort te dekken door de structureel aan de reserve toegevoegde middelen uit 
het BTW-compensatiefonds jaarlijks (deels) terug te laten vloeien naar de exploitatie. Dit komt 
neer op 400.000 euro op jaarbasis.  
Daarnaast kan het tekort worden gedekt door het zwembad Aqualaren financieel op afstand te 
zetten. Wanneer het zwembad niet voor 31 december 2012 wordt verkocht, wordt het bad met in-
gang van 1 januari 2013 gesloten. Er is overigens wel een haalbaarheidsonderzoek gestart om 
een basis-zwemvoorziening voor zwemlessen en sporters in stand te houden, wanneer het 
zwembad niet verkocht wordt. Het college is bereid hier maximaal 200.000 euro op jaarbasis voor 
uit te trekken. Rekening houdend met dit scenario heeft het college berekend ongeveer 350.000 
euro structureel te kunnen besparen. 
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Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht? Neem dan contact op met het team  
Communicatie, Berend Kupers, 0592-266.618 of 06-1293.1396. 


