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Raadsvergadering d.d. 12 juli 2011 agendapunt 9  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 21 juni 2011 
 
Onderwerp:                           Perspectievennota 2011 
Portefeuillehouder:   Mevr. N Hofstra 
Behandelend ambtenaar: Dhr. H. Heijerman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 979 
E-mail adres:   h.heijerman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                 De perspectievennota 2011 vaststellen 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   De perspectievennota 2011(reeds in uw bezit) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Wij hebben de perspectievennota 2011 vastgesteld en bieden u deze ter behandeling aan. 
 
In de Planning&Control cyclus vormt de perspectievennota een kader dat door uw raad wordt 
vastgesteld.   
In deze nota worden de financiële vooruitzichten en de kaders voor de komende jaren aangegeven. 
Hierbij is de informatie van het rijk inzake de uitkering uit het gemeentefonds ook meegenomen. Zoals al 
eerder is geconstateerd vallen de eerder verwachte forse kortingen mee en is er zelfs weer sprake van 
een stijging van de algemene uitkering door de koppeling van het gemeentefonds aan de groei van de 
Rijksbegroting. 
Mede doordat er in de nota “Tussenbalans” reeds een pakket aan ombuigingsmaatregelen is genomen 
en de groei van de algemene uitkering alsmede een bevriezing van de lasten is de verwachting dat de 
begroting in de komende jaren sluitend zal zijn. Wel wordt er in 2015 een tekort verwacht. Hiervoor zal 
een nieuwe ombuigingsoperatie worden opgestart. 
 
Rijksbezuinigingen 
De inkomsten van de gemeente Tynaarlo bestaan voor een belangrijk deel uit de Algemene Uitkering uit 
het Gemeentefonds. Het rijk was van plan om omvangrijke bezuinigingen door te voeren, als gevolg van 
sterk mindere belastingopbrengsten door de economische crisis. Inmiddels is duidelijk dat dit niet het 
geval zal zijn. In het Bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG is overeen gekomen dat het 
Gemeentefonds weer gekoppeld wordt aan de groei van de Rijksbegroting. Voor de komende jaren 
betekent dit dat er weer sprake zal zijn van een groei van de algemene uitkering. 
Daarentegen komen er ook weer onzekerheden op de gemeenten af door de overheveling van taken. Zo 
zullen de volgende zaken worden gedecentraliseerd: Jeugdzorg, begeleiding AWBZ en de Nieuwe Wet 
Werken naar Vermogen. 
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de taken binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd.  
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Nieuw beleid 
Evenals vorige jaren hebben wij voorstellen opgenomen betreffende intensiveringen van bestaand beleid 
en nieuw beleid. 
Vanwege beperkte ruimte in de hiervoor beschikbare reserve (ARGI) hebben wij slechts een gering 
aantal zaken kunnen honoreren. 
Voor 2012 staat een totaalbedrag van ruim € 2,3 miljoen opgenomen. Hierbij gaat het onder andere om 
ontwikkeling Nieuwe Akkers in Paterswolde, Toeristische InformatiePunten (TIP’ s) , musea, kunst en 
cultuur, gebiedsgericht beleid, speelruimten, uitbreiding begraafplaats de Duinen. 
Ook wordt het mogelijk, mede vanwege forse subsidies, om rotondes aan te leggen op de kruising 
Meerweg/ Hoofdweg en op de driesprong Hoofdweg/ Burg. J.G. Legroweg.   
 
 
Doelen voor 2012 en verdere jaren.  
De kaders voor gewenste maatschappelijke effecten, die als doel moeten worden gesteld voor 2012 en 
volgende jaren worden zijn eveneens per cluster opgenomen. 
 
Vervolgprocedure  
Na uw besluitvorming zullen wij de (meer)begroting 2012-2015 gaan opstellen. Deze zal in oktober a.s. 
aan uw raad ter behandeling worden voorgelegd.   

Financiële consequenties 

De financiële consequenties staan in de nota opgenomen. 

Adviezen 

Geen. 

Gevraagd besluit 

 
De perspectievennota 2011 vaststellen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
Mevrouw mr. F. Scholing,  loco- secretaris  


