
 

   
1 

   
raad gemeente Tynaarlo  
 

 
 
 

  
 

        
 
Onderwerp: Voorjaarsbrief 2011 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
 
Voor het eerst hebben wij de voorjaarsnota opgesteld in de vorm van een raadsbrief. Hiermee willen we aan-
sluiten op de behoefte van de gemeenteraad om op een korte en bondige manier te rapporteren over ontwikke-
lingen en bijstellingen. Wij vertrouwen erop u met deze Voorjaarsbrief duidelijk te informeren. Waar nodig doen 
we voorstellen voor bijstellingen.  
 
Proces  
Het jaar 2010 wordt met het uitkomen en vaststellen van het Jaarverslag 2010 afgesloten. In de Voorjaarsnota 
wordt de lopende begroting van het jaar 2011 bijgesteld aan de hand van de laatste ontwikkelingen. In de Tus-
senrapportage die wij op 31 maart hebben opgesteld en die op 12 april jl. in de gemeenteraad behandeld is, 
werden de financiële doorrekening en de dekkingsmogelijkheden aangegeven die we meenemen in de Per-
spectievennota.  
 
Voortgang en ontwikkelingen per cluster  
De begroting 2011 bestaat uit tien clusters. Ieder cluster kent de volgende indeling : realisatie doelen en voort-
gang activiteiten, ontwikkelingen en aanpassing exploitatie. Hieronder geven wij per cluster aan hoe de realisa-
tie van doelen en voortgang van activiteiten verloopt. We besteden vooral aandacht aan eventuele afwijkingen. 
Daarnaast geven wij per cluster de relevante ontwikkelingen aan die van invloed kunnen zijn op de doelen en 
kaders binnen het cluster. Aan het eind van de Voorjaarsbrief hebben wij, als onderdeel van het cluster Financi-
en, een financiële samenvatting opgenomen. 
 
 
Cluster 0: Algemeen bestuur 
 
Realisatie doelen en voortgang activiteiten 
Er zijn geen belangrijke afwijkingen of ontwikkelingen te noemen. De doelen zoals die in de begroting staan 
aangegeven worden gehaald. 
 
Aanpassing exploitatie 
De totale aanpassing binnen dit cluster is € 11.140 (nadelig , incidenteel) en € 7.500 (nadelig structureel). De 
structurele aanpassing is nodig omdat er een CAO-aanpassing plaatsvindt betreffende bestuurders (€ 7.500). 
Daarnaast zijn er incidentele bijstellingen nodig voor de jaarlijkse deelname aan de benchmark waarstaatjege-
meente.nl (€ 5.000) en voor de verplichte invoering Basisadministratie gebouwen (BAG) gegevens in de Ge-
meentelijke basisadministratie (GBA) (€ 6.100). 
 
 
Cluster 1. Openbare orde en veiligheid 
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Realisatie doelen en voortgang activiteiten 
Handhaving 
Het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking is verschoven van 1 februari 2011 naar 1 mei 2011. Formalisa-
tie en faciliteiten bleken complexer te realiseren dan aanvankelijk gedacht. De Bijzondere opsporingsambtena-
ren (BOA’s) zijn wel per 1 januari 2011 ingezet. In de toezichthoudende sfeer zijn de eerste resultaten bevredi-
gend. 
 
Ontwikkelingen 
Verplichte regionalisering van de brandweer 
De minister heeft voorgesteld de regionalisering van de brandweer wettelijk te verplichten. Aan de wettelijke 
verplichting is nog geen realisatiedatum verbonden. De brandweer in Drenthe werkt, tot die tijd, op eigen tempo 
naar regionalisering met een streefdatum van 2014.  
 
Aanpassing exploitatie 
De totale aanpassing binnen dit cluster is € 119.661 (voordelig incidenteel) Het incidenteel voordeel wordt ver-
oorzaakt door een teruggave van de Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD) over 2010 (€ 57.000) en lagere kapi-
taallasten door latere aanschaf van brandweermaterieel (€ 35.000)  Daarnaast is er nog een voordeel dat wordt 
veroorzaakt door compensabele btw die wordt doorgeschoven vanuit de HVD (€ 12.000) naar de gemeente. 
Verder wordt de bijdrage voor de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) verrekend 
in de bijdrage aan de HVD (€ 15.000). 

  
Cluster 2: Verkeer en mobiliteit 
 
Realisatie doelen en voortgang activiteiten 
Wegonderhoud 
Uit de jaarlijkse weginspecties blijkt dat er voor circa € 2,4 miljoen aan wegdekreparaties moet plaatsvinden. 
Het budget van 548.000,- is hiervoor niet toereikend en zal dan ook primair worden ingezet om de veiligheid te 
waarborgen. De komende jaren is tevens groot onderhoud nodig aan een aantal hoofdwegen in de gemeente. 
Onderzocht wordt op welke wijze noodzakelijke maatregelen financieel gedekt kunnen worden. 
 
Meisje van Yde 
De ‘Kunstmarkering vindplaats meisje van Yde’ is op 21 april 2011 onthuld. Er is een kunstwerk met veldkeien 
gerealiseerd door kunstenaar Derk den Boer. Naast de vindplaats is een duurzaam betonfietspad aangelegd. 
Het fietspad komt tegemoet aan de jarenlang gekoesterde wens een Oostwest-fietsverbinding in dit gebied aan 
te leggen. 
 
Verbeteren toegankelijkheid bushaltes + plaatsen abri’s 
In januari 2011 zijn wij  gestart met het aanpassen van de bushaltes in onze gemeente. In eerste instantie zijn 
een aantal losstaande abri’s vervangen door nieuwe glazen abri’s. Deze zijn provinciebreed  aangeschaft en 
middels een reclamecontract worden ze schoongemaakt en onderhouden.  
Na plaatsing worden  alle bushaltes toegankelijk gemaakt. Dit gebeurt door het aanleggen van perrons van 
voldoende breedte die optimaal aansluiten op het omliggende terrein. Verder worden er nog fietsenstandaards 
en prullenbakken geplaatst. 
 
Ontwikkelingen 
Areaaluitbreidingen 
De afgelopen jaren zijn er diverse nieuwbouwlocaties opgeleverd. Het beheer van deze locaties is vanuit de 
bouwexploitatie overgegaan naar de afdeling gemeentewerken. Hierbij is het belangrijk dat er op tijd voldoende 
budget voor onderhoud beschikbaar is. In de begroting worden met aanstaande en gerealiseerde areaaluitbrei-
dingen rekening houden. 
 
 
 
Projecten 
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De projecten waarvoor kredieten zijn aangevraagd zijn Rotonde de Kei en de Rotonde Donderen. Deze verlo-
pen volgens planning. De rotonde Meerweg is inmiddels in de bestemmingsplanprocedure beland. Na een zeer 
uitgebreid voortraject met veel overleg en inspraak is het plan op papier klaar. We verwachten dat er ondanks 
de gedegen voorbereiding, toch bezwaren zullen komen. Ook is  de verwachting dat aan te kopen grond ontei-
gend dient te worden.  
 
Aanpassing exploitatie 
Incidenteel voordeel betreft lagere kapitaallasten op de openbare verlichting (€ 17.140). 
 
Cluster 3: Economische zaken, recreatie en arbeidsm arktbeleid 
 
Realisatie doelen en voortgang activiteiten 
Gezond ondernemersklimaat, bedrijvenlocaties en faciliteren bedrijfsleven en evenementen 
• De activiteiten liggen op schema. 
• Voor de centrumplannen wordt verwezen naar cluster 8.  
• Verbeterplan Normenkader Bedrijfsleven is afgerond. 
• De aanbesteding van de grote Zuidlaardermarktkermis is afgerond.  
 
Aantrekkelijk voor dag en verblijfstoeristen en recreanten 
Het Fietsknooppuntennetwerk Drenthe is onthuld op de Brink in Zuidlaren. Georganiseerd in samenwerking met 
Recreatieschap Drenthe. Toeristen kunnen nu via een provinciaal netwerk door de hele gemeente fietsen. De 
onthulling was een succesvolle activiteit, waarbij heel bestuurlijk Drenthe aanwezig was. 
 
Recreatieve verbindingen en gebiedsgerichte projecten 
Rondom recreatieve voorzieningen, het fijnmazig toeristisch netwerk en de aanleg van fietspaden zijn veel acti-
viteiten in beheer en opgestart volgens planning. Onder meer: Uitvoering project TRIP (opwaardering Toeristi-
sche Recreatieve Infrastructuur Paterswoldsemeer) en Geopark De Hondsrug. Voor wat betreft het Zuidlaar-
dermeer is samen met de gemeenten Haren en Hoogezand-Sappemeer gestart met een gezamenlijke aanpak.  
 
Actieplan toerisme  
Het Actieplan toerisme is nog niet gereed. Dit staat nu in de planning voor de tweede helft van 2011.  
 
Toename werkgelegenheid in de gemeente Tynaarlo 
In 2010 waren er 3,4 procent meer banen dan in 2009. Er waren 9.682 banen van meer dan 12 uur. Deze cijfers 
zijn in maart 2011 beschikbaar gekomen.en zijn in lijn met de gestelde doelen.. Cijfers over werkgelegenheid 
worden altijd achteraf zichtbaar. De werkgelegenheid in gemeente is in 2010 gegroeid met 3,5 % ten opzichte 
van 2009. Hiermee wijkt Tynaarlo in positieve zin af van het landelijk gemiddelde. 
 
Uitvoering actieplan Jeugdwerkloosheid Drenthe 
Het Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft z’n vruchten afgeworpen. De doelstellingen die de gemeenten vooraf  
hebben gesteld, zijn behaald. Desondanks zijn er in de regio Noord- Drenthe nog ongeveer 600 werkzoekende 
jongeren. Voor 2011 en 2012 wordt nog meer ingezet op ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’.  
 
Werkgeversstrategie in de Zorg 
Het project Werkgeversstrategie in de Zorg is in maart 2011 afgerond met een werkconferentie en een presen-
tatie van onderzoeks- en projectresultaten, met het doel om een betere afstemming te krijgen van vraag en 
aanbod en strategieën om in te spelen op de toekomstige vraag. 
 
Ontwikkelingen 
Overschot aan bedrijventerreinen op regionaal niveau  
Begin 2011 is geconstateerd dat er op regionaal niveau een overschot is aan bedrijventerreinen. Kranenburg-
Zuid is een regionaal bedrijventerrein  Hierover zijn we in onderhandeling met de gemeente Groningen. Voor 
wat betreft lokale bedrijventerreinen is er in de gemeente Tynaarlo alleen op Vriezerbrug nog circa 6,5 hectare 
uitgeefbaar. Op het vlak van lokale bedrijventerrein is er in Tynaarlo geen sprake van een overschot. De uitgifte-
ramingen van Vriezerbrug zijn actueel en behoeven geen bijstelling. 
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Werk voor mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen/ Wet sociale werkgelegenheid (Wsw) 
Het rijksbudget Wsw is verlaagd met € 120 miljoen. De gebruikelijke compensatie voor lonen en prijzen wordt in 
2010 en 2011 niet toegekend. Alescon is gedwongen tot  forse bezuinigingen. Daarom kwam Alescon met een 
gewijzigde beleidsbegroting 2011. De bijdrage van Tynaarlo aan Alescon voor 2011 is verhoogd. Voor 2012 en 
2013 wordt voorgesteld dit ook te doen. 
 
In voorbereiding: regeling onderkant arbeidsmarkt 
De voorbereiding van een nieuwe regeling onderkant van de arbeidsmarkt is inmiddels opgestart. Zie ook clus-
ter 5. 
 
Aanpassing exploitatie 
De totale aanpassing binnen dit cluster is € 32.919 (nadelig, incidenteel) 
Het incidentele nadeel bestaat uit een nadeel en een voordeel. Het nadeel wordt veroorzaakt door minder rijks-
bijdrage als gevolg van herverdeling van het rijksbudget (€ 72.000), daarnaast is er een voordeel door de eind-
afrekening 2009 met het Rijk (€ 40.000). 
 
 
 
Cluster 4: Onderwijs 
 
Realisatie doelen en voortgang activiteiten 
Huisvesting: ruimteprobleem multifunctionele accommodatie Ter Borch 
De komende periode worden alle mogelijk opties uitgezocht en doorgerekend waarna definitieve besluitvorming 
kan plaatsvinden. 
 
Zorgstructuur 
Met het onderwijs wordt gewerkt om overeenstemming te bereiken over invulling van de voorgestelde bezuini-
gingen. Dit wordt in de komende periode verder uitgewerkt (schoolbegeleiding en natuur en milieu educatie 
maken onderdeel uit van deze notitie). 
 
Ontwikkelingen 
Volwasseneneducatie 
Het budget voor volwasseneneducatie is de afgelopen twee jaar fors afgenomen. Hierdoor moeten keuzes wor-
den gemaakt in het cursusaanbod. Vooralsnog is prioriteit gelegd bij alfabetisering en het kunnen omgaan met 
digitale media. Voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) wordt bekeken of het aangesloten 
kan worden bij de wet Wij (Wet investeren in jongeren). 
 
Inburgering - educatie nieuwkomers - 
Het budget inburgering wordt gekort en over twee jaar gereduceerd tot 0. Inburgeren blijft verplicht, maar de 
inburgeraar wordt er zelf verantwoordelijk voor. Dit jaar bekijken wij , mede in relatie tot het re-integratiebudget, 
hoe hier mee om te gaan. 
 
Aanpassing exploitatie 
De totale aanpassing in dit cluster is € 118.706 (nadeel, incidenteel) Het incidentele nadeel wordt veroorzaakt 
door niet begrote kapitaallasten van het meerjarenplan onderwijshuisvesting. Oorzaak hiervan is dat investerin-
gen eerder uitgevoerd zijn, vandaar dat afwijking incidenteel wordt opgevoerd. Verder is er een nadeel door 
kosten voor de school van Kentalis (voorheen Brink stichting). Dit nadeel is incidenteel opgevoerd, omdat ver-
goeding voor deze school via het gemeentefonds in de toekomst zal worden gerepareerd. 
 
 
 
 
Cluster 5: Sociale samenhang en leefbaarheid 
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Realisatie doelen en voortgang activiteiten 
 
Millenniumdoelen 
De realisatie van de doelen met betrekking tot de millenniumcampagne en ontwikkelingssamenwerking liggen 
op koers. Voor het bestendigen van de doelen is het belangrijk door te gaan 
 
Cultuurhistorisch erfgoed behouden en ontwikkelen 
• De Archeologische waarden- en beleidskaart wordt voor de zomer gepresenteerd. Het gereedkomen van de 

archeologische kaart is vertraagd. Verwachte oplevering in mei/juni 2011. Geen financiële gevolgen. 
• Website/databank www.atlastynaarlo.nl is raadpleegbaar (sinds februari). 
• Opstarten cultuurhistorie in Ruimtelijke Ordening in het kader van het Momo-proof (Modernisering Monu-

mentenzorg) worden van de gemeente. 
 
Kwalitatief goed aanbod van evenementen en vrijetijdsvoorzieningen 
• Cultuurcoach is aangesteld. Als combinatiefunctionaris is zij de verbindende schakel tussen het binnen-

schoolse en naschoolse cultuuraanbod. 
• De gemeente Tynaarlo heeft een Culturele Alliantie 2011 – 2012 met de provincie Drenthe afgesloten. 
• De aanstelling van een cultuurconsulent is vertraagd en wordt na de zomerperiode aangesteld. Dit komt 

door werkzaamheden rondom de uitreiking van de Cultuurprijs van de gemeente Tynaarlo en extra werk-
zaamheden met betrekking tot bezuinigingen. 

• Er is een begin gemaakt om het kunstmenu om te buigen naar cultuurmenu. Vanwege bezuinigingen bij het 
ICO en het onderwijs heeft de ombuiging vertraging opgelopen. 
 

Centrum Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en gezin is op 26 januari 2011 feestelijk geopend.  
 
Implementatie tarievenbeleid 
Deze is uitgesteld door de gevoerde bezuinigingsdiscussie. De nota over het tarievenbeleid zal na discussie in 
de raad verder uitgewerkt worden. 
 
In stand houden van eigen monumenten 
De afronding van de inventarisatie van de werkzaamheden en de schatting van de reparatiekosten van de klok-
kenstoel in de toren van Zuidlaren werd op 1 april jl. verwacht. Dit is vertraagd. Voor de zomer zal duidelijk zijn 
op welke termijn gestart kan worden met de werkzaamheden, alsmede de kosten die deze werkzaamheden met 
zich meebrengen. Verwachting is dat dit binnen de beschikbaar gestelde middelen plaatsvindt. 
 
Sport 
• Er worden geen afwijkingen verwacht. De doelen voor 2011 worden behaald. 
• MRT-screening (Motorische Remedial Teaching) is opgestart door combifunctionarissen sport. Initiatief 

wordt bijzonder positief ontvangen door de scholen. 
• Project Hanze Instituut Sportstudies (HIS) wordt niet in de huidige opzet voortgezet wegens bezuinigingen 

en uiteenlopende inzichten over de inzet van studenten. De positieve elementen uit de samenwerking wor-
den meegenomen in de plannen voor de inzet van combinatiefunctionarissen vanaf 2012. Deze krijgen een 
leidende rol in de begeleiding van studenten. De raad heeft voor de combinatiefuncties voor 2011€ 40.000 
beschikbaar gesteld.  

• Start Olympische maand - De gemeente Tynaarlo is aangewezen als gastgemeente voor het DrenthEvent 
2028 en het Sportgala Drenthe. Locatie op 28 april was de Prins Bernhardhoeve. 

• Vanwege de bezuinigingsdiscussie is het besluitvormingstraject voor het nieuwe sportbeleidsplan tot het 
najaar van 2011 vertraagd. 

• Er zijn vorig jaar twee aanvragen afgewezen. Het gaat om aanvragen van (1) Tennis Vereniging De Marsch 
voor vervanging bestaande tennisbanen (2) en ZFC Zuidlaren voor de aanleg van een kunstgrasveld. Aan-
vragers geven aan dat - met uitstel - de druk om iets te doen alsmaar hoger wordt. Zij komen binnenkort 
met een geactualiseerde aanvraag, die in het totaal met andere aanvragen en wensen zal worden afgewo-
gen. 
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• Het tekort aan binnensportaccommodatie in Zuidlaren wordt steeds meer voelbaar. De Prins Bernhardhoe-
ve biedt vooralsnog geen uitkomst in de huisvesting van sportclubs, vanwege de toegenomen bezetting van 
de hallen met andere activiteiten. 

 
Ontwikkelingen 
 
Implementatie wet Kinderopvang en wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) 
De uitwerking van de nieuwe beleidskaders vergt meer tijd dan eerst was voorzien door: 
• vragen gemeenteraad nav beleidskader en voorstellen; 
• afstemming met partijen over nieuwe inzichten. 
Het beleidskader wordt herzien op basis van de ingediende amendementen en de nieuwe inzichten. Najaar 
2011 gereed. 
 
Subsidieafspraken en meerjarenafspraken bibliotheken en ICO 
Op bestuurlijk en ambtelijk niveau worden met de Bibliotheek Tynaarlo en het ICO de taakstellingen geformu-
leerd, waar ook de bezuinigingen onderdeel van uitmaken. 
 
Sport Lokaal Samen en Sportvereniging als 3e thuishonk 
VSG-subsidie voor Sport Lokaal Samen en subsidie van provincie Drenthe voor ‘sportvereniging als 3e thuis-
honk’ biedt mogelijkheden om beleidsdoelstellingen uit diverse programma’s verder te ontwikkelen in de periode 
april 2011 t/m april 2012. 
 
Projecten 
 
BOS impuls 
Project loopt af per 1 januari 2012. 
 
Combinatiefuncties en Sportteams 
Project Sportteams wordt na het schooljaar 2010-2011 niet voortgezet in de huidige vorm . De inzet van de 
combinatiefunctionarissen + ‘sportteams nieuwe stijl’ willen we vanaf 2012 structureel inbedden. 
 
Renovatie zwembaden 
De renovatie van de buitenbaden verloopt volgens planning en budget. Het resultaat is twee prachtig gereno-
veerde en duurzame zwembaden, die eind april/ begin mei voor publiek open gaan. De renovatie van Aqualaren 
is stilgezet. Een haalbaarheidstudie wordt uitgevoerd. 
 
MFA Eelde Paterswolde 
Binnen de ontwikkeling van de Mfa’s in Eelde-Paterswolde (Paterswolde en Groote Veen) tekent zich een drei-
gende overschrijding van het budget af. Daarom wordt nu onderzocht  hoe deze projecten financieel gezien 
weer op het goede spoor gezet kunnen worden.  
 
MFA Yde de Punt 
Het gewijzigde Voor Ontwerp (VO) van de MFA Yde – De Punt is inmiddels vastgesteld. Dit VO zal de komende 
periode worden uitgewerkt in een definitief ontwerp (DO). De stichtingskostenraming komt overeen met de IAB-
raming voor dit project.  
 
MFA Zuidlaren 
Het projectcontract van MFA Centrum Zuidlaren is inmiddels vastgesteld door het college. Op 13 januari 2011 is 
de concept-locatiestudie een eerste keer besproken in de stuurgroep. Besloten is om dit concept te gebruiken 
als input voor de heroverweging omtrent het aantal MFA’s in Zuidlaren. Deze heroverweging zal de komende 
maanden plaatsvinden en niet pas in 2017. 
 
 
MFA Zeijen 
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MFA Zeijen loopt achter op de planning. De oorzaak is de onderhandeling met het dorp over extra vierkante 
meters. Dat is nu afgerond met een positief resultaat. Het Programma van Eisen (PvE) is nu zo goed als afge-
rond en wordt in mei 2011 aangeboden  aan de stuurgroep voor besluitvorming. 
 
MFA Vries 
MFA Vries loopt 5 maanden achter op de planning. Oorzaak is vertraging in de wijkontwikkeling. De planning 
van de wijk De Bronnen en de MFA Vries lopen nu in de pas. Getracht wordt deze achterstand middels intensi-
vering van het vervolgtraject in te lopen; eindoplevering is gepland in het voorjaar van 2015. Het PvE is nage-
noeg gereed. 
 
Centrum Jeugd en gezin 
Het CJG Tynaarlo is per 1 februari 2011 operationeel: de Front-office (algemeen loket) is bereikbaar, er draait 
een eerste pilot rond de invulling van het consultatiebureau als CJG in Eelde. Het digitale CJG (cjg.tynaarlo.nl) 
is sinds maart 2011 eveneens bereikbaar. 
De verbinding met de zorgstructuur van het primair onderwijs is met ingang van 1 april 2011 operationeel, ver-
binding  jongerenwerk- voortgezet onderwijs komt tot stand, de naamsbekendheid wordt vergroot. 
Voor wat betreft 2011 ontvangt de gemeente nog een Brede Doeluitkering CJG.  
 
Aanpassing exploitatie 
De totale aanpassing binnen dit cluster is € 28.762 (nadelig, incidenteel) en € 92.206 (nadelig, structureel) 
Het incidentele nadeel bestaat uit kosten voor tijdelijke huisvesting van extra groepen in Mfa Borchkwartier 
(€ 125.000) welke overigens weer gedekt wordt uit de reserve IAB. Voor de uitvoering van het project combina-
tiefuncties is € 40.000 incidenteel. In de begroting was dit bedrag per abuis niet opgenomen.. Daarnaast is er 
een incidenteel voordeel in kapitaallasten (11.000) 
Het structurele nadeel is ontstaan door hogere energielasten en nieuwe huurovereenkomsten voor de sporthal-
len (€ 54.000). Daarnaast doordat personele inzet voor onderhoud van sportvelden vanuit Groen structureel is 
overgeheveld naar het programma Sport (€ 28.000). 
 
 
 
Cluster 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijk e dienstverlening 
 
 
Realisatie doelen en voortgang activiteiten 
Sluitend netwerk AED 
Vereniging Hartveilig Drenthe (VHD) is een vrijwilligersorganisatie die een schakel vormt in het sluitend netwerk: 
het systeem ‘de AED Locator’ dat zij organiseren zorgt dat er bij een alarm vrijwilligers aanwezig zijn om de 
AED te bedienen. De VHD zit in financiële problemen, daarom vindt in Drents verband nu overleg plaats hoe de 
VHD in de benen gehouden kan worden. 
 
Verschuiving individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen 
De Kanteling van de Wmo: compenseren van de beperking bij het meedoen door een oplossing op maat. Hierbij 
wordt vraaggestuurd gewerkt in plaats van aanbodgestuurd, door middel van een huisbezoek bij elke aanvraag. 
Hierbij wordt de gehele situatie doorgesproken en wordt bekeken welke algemene en collectieve voorzieningen 
een oplossing bieden. Om deze werkwijze ook te formaliseren wordt de Wmo verordening Kanteling van de 
VNG overgenomen waarbij veel aandacht moet zijn voor de cliëntenparticipatie (Wmo-adviesraad) en het ont-
wikkelen van de collectieve voorzieningen. De Wmo-verordening wordt niet in het eerste half jaar aangeboden 
aan de raad, maar in het derde kwartaal.  
 
Huisvesting nieuwkomers 
Het rijk wil – op kosten van de gemeenten – de statushouders gaan huisvesten indien de gemeente de achter-
stand niet wegwerkt. Omdat de doelgroep nagenoeg geheel uit alleenstaanden bestaat, is dit met het huidige 
aanbod aan woonruimte niet realiseerbaar.  
De komende periode worden - in samenwerking met betrokken partijen - mogelijke oplossingen onderzocht. 
Doorontwikkeling OGGz netwerk (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg ) 
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Het OGGz netwerk heeft – naar aanleiding van een evaluatie onder de deelnemers – een visiedocument ont-
wikkeld. Dit zal worden vertaald naar werkafspraken. Het doel van dit traject is het versterken van de samen-
werkingscompetenties en ervoor zorgen dat de missie en visie gezamenlijk gedragen wordt. Het traject wordt 
gepland in de periode april – augustus 2011. 
 
Bijzondere bijstand 
De kosten van de Bijzondere Bijstand stijgen ten gevolge van Rijksbeleid: de eigen bijdrage voor de ziektekos-
ten zijn gestegen. Vanuit de Bijzondere Bijstand worden de kosten van de eigen bijdrage ziektekosten vergoed 
voor mensen met een minimaal inkomen, om te voorkomen dat de doelgroep van de Bijzondere Bijstand in een 
inkomensterugval komt. Hiervoor wordt € 35.000 extra opgenomen. 
 
Ontwikkelingen 
Regeling onderkant van de arbeidsmarkt 
Het Kabinet is voornemens de nieuwe wet Meedoen naar Vermogen te introduceren als nieuwe regeling voor 
de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze nieuwe regeling beoogt een aantal bestaande wetten te bundelen, te 
weten de WWB (Wet werk en Bijstand), Wajong (Wet arbeidsondersteuning Jonggehandicapten), WSW en 
WIJ/participatiebudget. De regeling is bedoeld voor iedereen die niet zelfstandig het minimumloon kan verdie-
nen. Voor de participatie is het uitgangspunt dat de afstand tot de arbeidsmarkt bepalend is en niet de oorzaak 
van die afstand.   
Doelstelling van de nieuwe wetgeving is enerzijds meer mensen te laten participeren en anderzijds kosten te 
besparen/bezuinigingen door te voeren. Momenteel vindt veel discussie plaats over de invoering van de wet en 
de regeling, zowel over de inhoud, uitvoering als de ingangsdatum. De invoering is nu uitgesteld tot 1 januari 
2013. De voorbereiding van een nieuwe regeling onderkant van de arbeidsmarkt is inmiddels opgestart. 
 
Wet Schuldhulpverlening 
Het Kabinet heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend: de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
Deze wet geeft de gemeente de zorgplicht voor integrale schuldhulpverlening. In grote lijnen verplicht de wet tot 
een gemeentelijk beleidsplan waarin wordt aangegeven wat de ambities van de gemeente zijn m.b.t. de wijze 
van uitvoering, de te behalen resultaten, de borging van kwaliteit, preventie, maatwerk en wachttijden. Dit voor-
jaar wordt het wetsvoorstel besproken in de Kamer. De ingangsdatum is onbekend en wordt steeds vooruit ge-
schoven.  
 
Aanpassing exploitatie 
De totale aanpassing exploitatie voor dit cluster is € 148.578 (voordelig, incidenteel) 
Het incidentele voordeel bestaat uit een aantal voor- en nadelen. Allereerst is er een nadeel van € 1.595.000 
door bijgestelde budgetten ISD volgens aangepaste  begroting ivm aanpassing rijksbudgetten. Daar tegenover 
staat een voordeel van € 1.488.000 door  bijgesteld rijksbudget en verwachte IAU in 2011. Verder is er een 
voordeel van € 72.000 door taakstelling van 2,5% voor de ISD en zullen volgens de laatste verwachtingen van 
het rijk de kosten van de BBZ lager uitvallen (€ 80.000).  Het incidentele voordeel ontstaat verder doordat het 
Meedoenbeleid is aangepast. (€ 279.000) Door het afschaffen van categoriale voorzieningen (aanwijzing van 
doelgroepen) neemt de druk op de individuele voorzieningen toe (de Bijzondere Bijstand). De toenemende 
vraag naar financiële individuele compensatie voor kosten is tevens een gevolg van Rijksbeleid.  
 
De eigen bijdragen voor Rijksvoorzieningen nemen toe, welke worden gecompenseerd in de gemeentelijke 
minimaregelingen, zoals Bijzondere Bijstand, waardoor hier een nadeel ontstaat. Dit incidentele nadeel binnen 
Minimabeleid ontstaat doordat kosten van de schuldhulpverlening niet reëel zijn begroot (€ 129.000) en verder 
zijn de kosten voor de bijdrage Ziektekosten Bijzondere Bijstand gestegen (€ 35.000). Ook is er een bijstelling 
nodig voor antidiscriminatie voorzieningen (€ 11.000 incidenteel). Dit betreft een wettelijke plicht welke in Drents 
verband wordt opgepakt.  
 
 
 
 
 
Cluster 7:  Schone leefomgeving 
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Realisatie doelen en voortgang activiteiten 
Milieu 
• De realisatie van de doelen binnen programma milieu ligt op schema. Er is er onder meer voortgang ge-

boekt op het gebied van energiebesparing en klimaat. Het energieverbruik van openbare verlichting neemt 
af, terwijl er meer verlichting is gekomen vanwege de realisatie van nieuwe woonwijken. Energiebespa-
ringsmaatregelen bij de buitenbaden zijn ter hand genomen.   

• Het stimuleren van het aandeel hernieuwbare energiebronnen en energiebesparing vindt plaats via de acti-
viteiten uit het klimaatcontract en SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). Deze programma’s liggen 
op schema. Als de renovatieplannen voor Aqualaren en de daarmee samenhangende duurzaamheidsmaat-
regelen niet doorgaan, wordt voor de klimaatgelden bestemd voor Aqualaren een alternatieve duurzame ac-
tiviteit gezocht. Voor de MFA’s bestaat er een risico in het licht van de uiterste realisatietermijn genoemd in 
het klimaatcontract. Zonodig kan het klimaatgeld op dit onderdeel op alternatieve wijze worden ingezet. De 
instrumenten DPL en GPR-gebouw worden ingezet om duurzaamheid concreet te maken bij projecten en 
plannen. Via parkmanagement (Vriezerbrug) wordt ingezet op verduurzaming van bedrijfsvoering en bedrij-
venterrein. Recent is er een energieonderzoek uitgevoerd. Milieuvergunningverlening en handhaving liggen 
op koers. De huidige handhavingscapaciteit zal voor 2011 worden aangevuld om de doelstelling voor milieu 
te kunnen realiseren. 

 
Benchmark riolering 
In 2010 is er door de stichting Rioned een landelijke Benchmark uitgevoerd. De landelijke resultaten zijn inmid-
dels bekend. Op dit moment worden de provinciale resultaten van Drenthe verzameld in 1 boekwerk. Na voltooi-
ing hiervan wordt deze benchmark aan de raad aangeboden in de zomer van 2011.  
 
Waterkwaliteitsverbetering Eelde paterswolde 
Het project waterkwaliteitsverbetering Eelde-Paterswolde begint zijn vorm te krijgen. De Zevenhuizerweg , 
Duinstraat, Brinkhovenlaan en Industrieweg zijn afgekoppeld. De randvoorziening Eelder Schipsloot is aanbe-
steed en er wordt in mei met de uitvoering begonnen. Verder is er door ruiling grond verkregen voor de aanleg 
van een helofytenveld in Spierveen. De besteksvoorbereiding is opgestart.  
Daarnaast wordt de riolering in de Bruilweering en de Leegte aangelegd. Met name deze laatste is een lastig 
project door de terreinomstandigheden. Beide projecten worden eind dit jaar afgerond.  
 
Bijdrage groen areaal aan de prettige leefomgeving 
In samenwerking met de dorpsbelangenverenigingen wordt regelmatig de openbare ruimte geschouwd, zodat 
er in overleg gekeken kan worden hoe het groene areaal kan bijdragen aan een schone en prettige leefomge-
ving. 
 
Herstellen en versterken landschap 
In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe, het Regiopark en de Provincie Drenthe zijn een aantal pro-
jecten opgepakt in het kader van de biodiversiteit en de leefbaarheid. Deze projecten zijn: 
• Herstel particuliere landschapselementen 
• Herstel brink en omgeving Taarlo 
Er wordt in overleg met de bovengenoemde partners ook gewerkt aan het project Paard en Landschap en we 
zijn bezig om een project Schoolbrink Tynaarlo en de brink in Yde / de Punt te verkennen.  
 
 
Begraven 
• De kostendekkendheid  is op dit moment 99%. 
• In samenwerking met de Historische Vereniging Zuidlaren worden op de begraafplaats Oude Coevorderweg 

oude graven hersteld.  
• Door de verdere digitalisering en het aanschrijven van rechthebbende in het kader van huurverleningen, 

krijgt de Gemeente Tynaarlo steeds meer graven terug in eigendom. Door de rechthebbende wordt afstand 
gedaan van de graven. In het kader hiervan wordt gekeken hoe deze graven op nieuw gebruikt kunnen 
worden. 
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Evaluatie afvalstoffenbeleid 
De evaluatie van het afvalstoffenbeleid is naar voren gehaald omdat het contract met afvalverwerker per 31 
december 2011 wordt beëindigd. De evaluatie moet voor zomer gereed zijn. Op basis hiervan vindt de aanbe-
steding plaats voor de inzameling van het huisvuil en kan de afvalstoffenverordening aangepast worden. 
 
Ontwikkelingen 
Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) 
De verkenningen voor de vorming van RUD’s (regionale uitvoeringsdiensten) binnen Drenthe is in volle gang. 
Het Rijk wil medio 2011 duidelijkheid hebben over hoe RUD’s vorm gaan krijgen. Op dat moment besluit het 
Rijk of zij zal bijsturen op het proces van RUD-vorming.    
 
Telemetrie riolering 
Al onze hoofdgemalen (76 stuks) zijn aangesloten op een telemetriesysteem. In 2011 worden alle minigemalen 
(ca. 390 stuks) aangesloten op hetzelfde telemetriesysteem. , om efficiënter te kunnen werken. Ook worden de 
vaste telefoonlijnen in de hoofdgemalen vervangen door een mobiele installatie, die kostenbesparend is. 
 
Riolering Drenthebreed 
Rioleringsoverleg provinciebreed is al jaren een vaste waarde. In 2010 hebben de provincie, de vier water-
schappen en de twaalf gemeenten met elkaar verdere afspraken gemaakt over samenwerking.  Dit gebeurt in 
eerste instantie om gegevens uit te wisselen over overstorten, pompgemalen en regenmeters. 
 
Projecten 
Binnen het cluster leefomgeving zijn ondermeer alle projecten rondom riolering en waterbeheer opgenomen. De 
projecten liggen over het algemeen goed op schema.  
 
Aanpassing exploitatie 
Binnen dit cluster is een totaal incidenteel voordeel (€ 1.543) en een structureel voordeel (€ 27.941) 
Het structurele voordeel binnen groen wordt veroorzaakt doordat personele inzet voor onderhoud sportvelden, 
vanuit groen overgeheveld wordt naar programma sport, Het incidentele voordeel ontstaat doordat investerin-
gen later plaats vinden. 
 
 
Cluster 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
 
Realisatie doelen en voortgang activiteiten 
 
Waarborgen ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten 
Werkboek Landschapsontwikkelingsplan (LOP) loopt, voor de Koningsas is de door de regio aangestelde inten-
dant actief. Ten aanzien van cultuurhistorie worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd. De uitvoering LOP 
ligt overigens op schema. 
 
Afstemming woningaanbod op de vraag 
Met de actualisatie van het woonplan is nog niet begonnen; wel is in het eerste kwartaal hierop vooruitlopend 
een woningbehoefte onderzoek uitgevoerd voor de kern Vries om het beeld voor De Bronnen aan te scherpen. 
De resultaten hiervan zijn input voor het te actualiseren woonplan. Later in 2011 wordt het woonplan opgestart . 
Binnen de regio Groningen-Assen was de regionale woonvisie voorzien vóór de zomer 2011. Dit proces ver-
traagt. Wel is binnen de regio overeenstemming bereikt over een proces tot afstemming van de productie waar-
bij enerzijds de productie wordt bevorderd en anderzijds ongewenste concurrentie tussen plannen wordt be-
perkt. Na de zomer is er meer inzicht in deze resultaten. 
 
 
 
Revitalisering dorpskernen 
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• Stedenbouwkundig kader Zuidlaren is door college vastgesteld en aan de raad aangeboden. Aangezien 
deze visie niet is vastgesteld door de raad zal de revitalisering Zuidlaren nu verder plaats gaan vinden via 
uitwerking van de afzonderlijke bouwplaninitiatieven. 

• Voor het centrum van Paterswolde is een start gemaakt om te komen tot een samenhangende visie op de 
uitbreiding van de supermarkt, de ontsluiting van het parkeerterrein op de Hoofdweg (in relatie tot de ont-
sluiting van de MFA). Aan de hand van een concept ontwerp vindt overleg plaats met betrokkenen. 

• Door de regio Groningen-Assen is een subsidieverzoek toegekend voor de uitvoering van de revitalisering 
van de plannen voor de dorpskernen in Tynaarlo.  

• Voor de revitalisering dorpskern Eelde is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een marktpartij 
die namens de diverse eigenaren in het gebied opereert. De planning is er op gericht uiterlijk eind 2011 de 
samenwerkingsovereenkomst te hebben omgezet in een anterieure kostenverhaalovereenkomst, waarna 
planrealisatie definitief zijn beslag kan krijgen. Wel is al begonnen met het voorbereiden van een bestem-
mingsplan wat dit mogelijk moet maken. Onlangs is hiervoor budget door de raad beschikbaar gesteld, en 
zijn tevens de voor de beoogde herinrichting van de openbare ruimte benodigde gelden geoormerkt. 

• Voor het verder uitwerken van het centrumplan Vries vinden met diverse partijen in het gebied onderhande-
lingen plaats. Wij zullen de gemeenteraad een voorstel doen voor het vervolg. 

 
Beleidsnotitie Bed & Breakfast 
Wordt na het actieplan Toerisme opgepakt, naar verwachting in het najaar 2011. 
 
Brinkenplan 
Fase 1 (opstellen van een definitief ontwerp, de bestekken en het bestemmingsplan) is nog niet opgestart, om-
dat eerst de behandeling van het stedenbouwkundig kader in de raad is afgewacht. Fase 1 zal nu z.s.m. ter 
hand worden genomen en aan de raad worden aangeboden.  
 
Sanering Van Wijk en Boerma 
Inmiddels is er bestuurlijk overeenstemming met de provincie Drenthe ten aanzien van de sanering en heront-
wikkeling van de locatie Van Wijk en Boerma (ook wel Metaal Vries). Ingestoken wordt op een herontwikkeling 
van het gehele gebied (zo’n 8ha) ten behoeve van MFA, sport en bedrijvigheid. Ten aanzien van de financiële 
participatie aan de sanering alsmede nadere stedenbouwkundige invulling etc. zal zodra meer bekend is dit ter 
besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 
 
Grondexploitaties 
• De ontwikkeling van de diverse complexen verloopt over het algemeen nagenoeg conform planning en ver-

wachting. Alleen het complex Zuidoevers kent een drastisch ander perspectief dan tot voor kort werd voor-
zien. 

• De onderhandelingen met Groningen over de verkoop van bedrijvenlocatie Kranenburg zuid in het complex 
Ter Borch verlopen moeizaam. In de grondexploitatie is uitgegaan van een gronduitname (verkoop) aan 
Groningen zodat Groningen deze locatie zelfstandig kan gaan exploiteren. Deze uitname is berekend onder 
een marktconforme prijsstelling en gebaseerd op een uitgifteplanning die vrij spoedig wordt voorzien. Indien 
Kranenburg zuid qua ontwikkeltempo betrokken wordt in de nader te maken afspraken omtrent regionale 
bedrijventerreinen kan dat betekenen dat de realisatieplanning gaat schuiven, wat een drukkend effect heeft 
op de grondprijsstelling. De impact op de contante waarde en op de eindwaarde van de grondexploitatie 
Ter Borch en de voorziene (tussentijdse) winstnemingsmomenten en hoogte daarvan kan, naarmate de rea-
lisatie later wordt voorzien of wordt getemporiseerd, dan zelfs behoorlijk fors zijn.  

 
Ontwikkelingen 
Beleid rijk en provincie tav natuur 
Bekend is dat het Kabinet de meeste activiteiten op het vlak van de realisatie van de EHS verminderd heeft. Dit 
geldt op provinciaal niveau ook voor ecologische verbindingszones (EVZ). Voorgesteld wordt deze ‘mee te ne-
men’ indien dit zich voordoet.  
 
 
 
Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 
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Per 1 oktober 2010 is de Wabo ingevoerd. In het eerste kwartaal is op uitgebreide schaal gewerkt op basis van 
de Wabo. Om een soepele verlening te blijven garanderen vinden daar waar nodig optimalisaties plaats. Voor 
het onderdeel bestemmingsplannen/ Wro (wet ruimtelijke ordening)  is het projectbesluit vervallen c.q. vervan-
gen door de ontheffing van het bestemmingsplan. Hiertoe is er een algemene verklaring van geen bedenkingen 
aan de raad voorgelegd om een spoedige afhandeling te realiseren. 
 
Wet op modernisering monumentenzorg (Momo) 
Vanuit het Rijk wordt er op ingezet om cultuurhistorie een vastere plek te laten verwerven binnen de RO. Dit 
wordt ook wel aangeduid met MoMo (Modernisering Monumentenzorg). Per 1 januari 2012 is het de bedoeling 
dat deze wet van kracht wordt. Voor zover wij nog niet ‘MoMo-proof’ zijn wordt hier in 2011 op voorgesorteerd.  
Op basis van de reeds beschikbare stukken zal voor 2011 aan de hand van een pilot voor het buitengebied een 
uniforme methodiek worden opgesteld (zie ook cluster 7). 
 
Onzekerheid op de woningmarkt 
De woningmarkt heeft op dit moment te maken met een aantal ontwikkelingen die te samen hebben geleid tot 
een verminderde dynamiek. Ten eerste zijn er de gevolgen van de economische crisis waardoor mensen min-
der te besteden hebben en werkzekerheid verminderd is. Ten tweede zijn er ontwikkelingen op het vlak van de 
banken en de hypotheekverstrekking die geleid hebben tot minder aankoopbewegingen of meer onzekerheden 
in de markt. Ten derde zijn er onzekerheden rondom het nationale beleid ten aanzien van het wonen (belas-
tingaftrek, corporaties, huursubsidie). Niet alleen lokaal, maar ook op het niveau van de regio Groningen-Assen 
wordt dit onderkend. Daarom wordt op regionaal niveau afspraken gemaakt over nieuwe ontwikkelingen. Op 
basis van de nieuwe cijfers en afspraken op het niveau van de regio, de provincie en Noord-Drenthe wordt later 
in 2011 het woonplan Tynaarlo opgesteld/ geactualiseerd. 
 
Algemene reserve OBT 
Het afdekken van het voorziene tekort en een deel van de boekwaarden binnen het complex Zuidoevers ten 
laste van de AR-OBT leidt er toe dat de benodigde, berekende, risicoafdekking van grondexploitaties binnen de 
AR-OBT zakt naar 17%. Conform huidig beleid zou dit 50% moeten zijn. Dit gegeven leidt er toe dat is besloten 
een nadere actie uit te zetten om het bestaande beleid omtrent risico-management bij grondexploitatie te herij-
ken en aan de hand daarvan een visie te ontwikkelen hoe de AR-OBT zo spoedig mogelijk op basis van de 
(herijkte) beleidsuitgangspunten op orde kan worden gebracht. 
 
Projecten 
Naast de grondexploitaties die per 31 december allen zijn geactualiseerd en bij de jaarrekening worden vastge-
steld is er binnen dit cluster de behandeling van initiatieven. Alle initiatieven verlopen conform planning en kre-
diet m.u.v. centrumplan Vries. Voor het verder uitwerken van het centrumplan Vries vinden met diverse partijen 
in het gebied onderhandelingen plaats. Wij zullen de gemeenteraad een voorstel doen voor het vervolg 
 
Actualisering bestemmingsplannen en bestemmingsplan buitengebied  
• Qua actualisering moeten er nog 3 bestemmingsplan worden geactualiseerd binnen het project actualiseren 

bestemmingsplannen. 
• Voor het buitengebied heeft het college de ontwerp Nota van Uitgangspunten vastgesteld. 
• Voor het dorp Tynaarlo is het voorontwerp conceptgereed. 
• Ook het bestemmingsplan bedrijventerrein is gestart. De start vond plaats aan de hand van met twee work-

shops ‘globaal bestemmen’. Doel van deze door de KvK ondersteunde workshops is te kijken of diverse be-
palingen eenvoudiger kunnen zodat op termijn in een bestemmingsplan meer flexibiliteit zit 

 
Los van bovengenoemde projecten resteren er nog een paar bestemmingsplannen die op 1 juli 2013 ouder zijn 
dan 10 jaar. Deze vallen buiten het project actualiseren. Voor deze plannen wordt nog over een aanpak nage-
dacht. 
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Cluster 9: Financiën 
 
Algemene uitkering 2011 
Bij het opstellen van deze voorjaarsbrief is nog geen zicht op de inhoud van de meicirculaire. De meicirculaire 
2011 zal 31 mei verschijnen. De uitkomsten van de deze circulaire verwachten wij mee te nemen in de perspec-
tievennota.  
 
Actualisatie begroting 2011 
Voor 2011 is een inventarisatie gemaakt van de aanpassingen die in de begroting van 2011 moeten worden 
gemaakt. In zijn totaliteit worden de volgende aanpassingen voorgesteld 
 
Cluster Incidenteel V/N Structureel V/N 
0 Algemeen bestuur -11.140 N -7.500 N 

1 Openbare orde en veiligheid 119.661 V 0   

2.,Verkeer en Mobiliteit 17.140 V 0   

3. Economische Zaken, Recreatie en Arbeidsmarktbeleid -32.919 N 0   

4. Onderwijs -118.706 N 0   

5. Sociale samenhang en leefbaarheid -28.762 N -92.206 N 

6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 148.578 V 0   

7. Gezonde leefomgeving 1.543 V 27.941 V 

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 0  0   

9.Financiën 256.680 V 0   

Intern Verdeeldienst 121.959 V -179.500 N 

Totaal 474.034 V -251.265 N 
 
 
Bedrijfsvoering en Verdeeldienst 
 
Voortgang activiteiten en doelen 
De voortgang van activiteiten binnen de bedrijfsvoering geven geen aanleiding tot bijstellingen. Er is aandacht 
voor realisatie van de doelen en de financiële taakstellingen binnen de bedrijfsvoering.  
 
Aanpassing exploitatie 
De totale aanpassingen zijn € 121.959 (incidenteel voordeel) en € 179.500 (structureel nadeel) 
Het nadeel binnen de verdeeldienst betreft de kosten door de aanstaande CAO-verhoging en door  aanpassing 
pensioenpremie, die meer zijn dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. (€ 179.500 structureel). Het 
incidentele voordeel bestaat uit een aantal voor- en nadelen. De nadelen ontstaan door hogere kosten voor WW 
(€ 95.000), dat wordt veroorzaakt door beëindiging van tijdelijke contracten, omdat de gemeente eigen risico-
drager is. Verder ontvangt de gemeente minder huuropbrengsten door vertrek van de politie uit de zuidvleugel 
(€ 33.000). De voordelen betreffen lagere kapitaallasten door vertraagde investeringen in valbeveiliging ge-
meentelijke gebouwen en de renovaties van de de Leemdobben en Lemferdinge (€ 247.000). 
 
Voorstel verwerking aanpassing exploitatie 2011  
Het incidentele voordeel ad € 474.034 wordt toegevoegd aan de algemene reserve grote investeringen. Het 
structurele nadeel ad € 251.265 wordt voor 2011 afgedekt door te beschikken over de algemene reserve grote 
investeringen voor € 251.265. Voor 2012 en volgende jaren wordt het nadeel meegenomen in de meerjarenra-
ming en wordt  meegenomen in de perspectievennota 2011. 
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 Voorstel voor besluitvorming over de uitkomsten van deze rapportage 
1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster     
       per 1 april 2011. 
2. het incidenteel voordeel 2011 t.b.v. € 474.034 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringen    
3. het structureel nadeel 2011 t.b.v. € 251.265  incidenteel af te dekken door een onttrekking uit de Algemene 

Reserve Grote Investeringen. 
4. Voor 2012 en volgende jaren wordt het structurele nadeel meegenomen in de perspectievennota en in de 

meerjarenraming. 
 
Wij vertrouwen erop u met deze brief op hoofdlijnen op een korte en bondige manier te hebben geïnformeerd 
over de belangrijkste ontwikkelingen en noodzakelijke bijstellingen en leggen deze voor besluitvorming aan de 
gemeenteraad voor. De vergadering waarin deze tussenrapportage wordt behandeld staat gepland op 28 juni 
2011. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
mr. J.P.J.  van Muijen H. Kosmeijer 
secretaris locoburgemeester 
 
 
 


