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Raadsvergadering d.d. 21 juni 2011 agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 mei 2011 
 
Onderwerp:   Jaarverslag 2010 
 
Portefeuillehouder:   Mevr. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: Dhr. M. Wietzes / dhr. H. Heijerman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 997 
E-mail adres:   m.wietzes@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  
1. Het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 vaststellen; 
2. Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat; 
3. Akkoord gaan met de toevoeging van de restanten van een drietal reserves aan de ARGI; 
4. Kennisnemen van de Jaarrekening 2010 van het Ontwikkelingsbedrijf; 
5. Kennisnemen van het feit dat een definitieve evaluatie initiatieven zal volgen bij de najaarsnota        
    2011; 
6. De Centrumplannen Vries en Eelde en herstructureringsprojecten vanaf 1 januari 2011 niet meer      
    ten laste brengen van het budget initiatieven maar via een separaat aan te vragen krediet; 
7. Vaststellen van de exploitaties Ter Borch, Oude Tolweg Zuid, Zwarte Lent Zuidlaarderveen,        
    Donderen, Zuidoevers Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug, Inloop Vries en Groote        
    Veen; 
8. Afsluiten van het complex Bovendiepen en het restant budget overhevelen als geoormerkte  
   gelden naar de AR-OBT.  
Bijlagen: 
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-   Jaarverslag 2010 op hoofdlijnen (reeds in uw bezit) (ter inzage) 
-   Jaarverslag en jaarrekening 2010 (reeds in uw bezit) (ter inzage) 
-   Verslag van bevindingen (ter inzage) 
-   Raadsbrief (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding  

Wij bieden u het jaarverslag 2010 aan. Ook bieden wij u de jaarrekening 2010 van het Ontwikkelbedrijf 
aan, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het jaarverslag.  
Het jaarverslag, waarin opgenomen de jaarrekening 2010, is gecontroleerd door de accountant. 
Zowel voor de getrouwheid, als voor de rechtmatigheid is door de accountant een goedkeurende 
verklaring afgegeven.  
 
Bij het jaarverslag 2010 is een separaat boekwerk met een verslag op hoofdlijnen bijgevoegd. 
 
Het resultaat over 2010 bedraagt € 15.973 nadelig. Omdat in het resultaat een aantal voordelen zijn 
opgesloten, die van invloed zijn op de begroting 2011 en de reserves stellen wij uw raad voor om het 
negatieve resultaat nog te corrigeren met de volgende onderdelen: 
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Toevoeging aan Bedrag in € Korte motivatie 
Reserve mee te nemen gelden 50.000 In het resultaat is een rijksbijdrage t.b.v. € 50.000 

voor het tijdenbeleid (beleid ontwikkelen om te 
komen tot een betere combinatie van werk en privé) 
verwerkt, waar nog geen uitgaven tegenover staan. 
De uitgaven volgen in 2011 en volgende jaren. Dit 
geeft een tekort in deze jaren. Daarom zal er feitelijk 
een bedrag bij het tekort moeten worden opgeplust 
en worden overgeheveld naar 2011.  

Reserve mee te nemen gelden  50.000 In het resultaat zit een niet benut budget t.b.v.          
€ 50.000 voor het Startersfonds. Dit zou moeten 
worden overgeheveld naar 2011. Feitelijk had dit 
moeten worden opgenomen bij de “mee te nemen 
gelden” in de Najaarsnota 2010. 

Reserve mee te nemen gelden  32.000 In het resultaat zit een niet benut budget t.b.v.          
€ 32.000 voor het restauratiefonds. Dit zou 
moeten worden overgeheveld naar 2011 t.b.v. de 
restauratie van de klokkenstoel in Zuidlaren. 
Feitelijk had dit moeten worden opgenomen bij de 
“mee te nemen gelden” in de najaarsnota 2010. 

Reserve IAB 312.199 In het resultaat is een afroming van de voorziening 
onderhoud gebouwen t.b.v. € 312.199 opgenomen. 
Dit omdat de voorziening een te hoog saldo bevatte 
in relatie tot het onderhoudsprogramma voor de 
komende 10 jaren. Voorgesteld wordt om dit 
voordeel toe te voegen aan de reserve IAB.  

Algemene reserve OBT 157.577 In het resultaat zit volgens de afdeling OBT  een 
voordeel opgesloten van een hogere doorbelasting 
van de afdeling OBT naar de diverse complexen als 
gevolg van een te hoog gehanteerd 
voorgecalculeerd uurtarief. Het betreft een bedrag 
van € 157.577. 

ARGI -617.749 Overig resultaat 
 
De saldi van de volgende bestemmingsreserves zijn ultimo 2010 vrij besteedbaar. Wij stellen uw raad 
voor om de restanten van deze reserves toe te voegen aan de ARGI: 
 
Toevoeging aan de ARGI:  Bedrag in €  
Reserve stedelijke vernieuwing  10.000 
Bestemmingsreserve verkeersproblematiek Zuidlaren 3e fase 283.876 
Bestemmingsreserve WMO  261.000 

Totaal 554.876 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo. 
 
Wij bieden u – zoals gezegd- , als bijlage bij de jaarrekening, ook de jaarrekening 2010 van het 
Ontwikkelingsbedrijf aan. 
Voornoemde jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en maakt deel uit van de totale controle 
van het jaarverslag 2010. 
 
Naast het kennisnemen van de jaarrekening 2010 van het ontwikkelingsbedrijf dienen in het kader van de 
grondexploitatie nog een aantal besluiten te worden genomen. 
 

1. Winstneming bij de volgende complexen: 
a. Definitieve winstneming Oude Tolweg Zuid G.03 €     350.000 
Totaal       €     350.000 
        ========== 

De werkwijze is dat winstnemingen van complexen, zowel tussentijds als definitief, m.u.v. van 
complex Ter Borch, aan de Algemene Reserve Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo worden 
toegevoegd. Voorgesteld wordt te besluiten genoemd bedrag toe te voegen aan de AR-OBT. 
 

      2. Aanwending van de AR-OBT: 
       Taakstelling afdracht Algemene Dienst 2010  €     500.000 

      Totaal       €     500.000 
        ========== 
De afspraak is dat het OBT tien jaar lang (t/m 2014) een jaarlijkse bijdrage van € 500.000 aan de 
Algemene Dienst levert. Voorgesteld wordt te besluiten de jaarlijkse bijdrage af te dragen aan de 
Algemene Dienst. 
 

3. Bij de volgende complexen is sprake van voorzienbare tekorten. Deze tekorten zijn ten laste van 
de AR-OBT gebracht. 

      a. Complex Zwarte Lent, Zuidlaarderveen  G.07 €        77.637 
 b. Complex Zuidoevers Zuidlaardermeer  G.14 €   1.594.220 

c. Complex Donderen    G.09 €        38.745 
             Totaal       €   1.710.602 
         ========== 
Voorgesteld wordt er mee in te stemmen het restant tekort Complex Zuidoevers ad € 1.892.139,- ten 
laste te brengen van de ARGI. 
 
4.   Slokker Vastgoed heeft een herontwikkelplan voor een deel van het Complex Bovendiepen 

opgesteld waarvoor een intiatief is geopend. In verband hiermee stellen wij voor het Complex 
Bovendiepen (G.02) af te sluiten en het restant budget (€ 348.801) als geoormerkte gelden over 
te hevelen naar de AR-OBT. 

5. Voorgesteld wordt over te gaan tot de vaststelling van de navolgende geactualiseerde 
exploitaties: 
a. Complex Oude Tolweg Zuid     G.03 
b.   Complex Zwarte Lent Zuidlaarderveen    G.07 
c.   Complex Donderen      G.09 
d. Complex Zuidoevers Zuidlaardermeer    G.14 
e. Complex Bedrijventerrein Vriezerbrug    G.19 
f. Complex Inloop Vries      G.22 
g. Complex Groote Veen      G.26 
h. Complex Ter Borch      G.10 
 

De geactualiseerde exploitaties liggen vertrouwelijk in de leeskamer ter inzage. 
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Vervolgprocedure 

Na vaststelling wordt het jaarverslag ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten van Drenthe gestuurd. 
 

Financiële consequenties 

Het resultaat na bestemming over 2010 bedraagt € 15.973 nadelig. Hierop worden nog een aantal 
correcties toegepast. Het gecorrigeerd resultaat komt daarmee uit op € 617.749. Dit bedrag komt ten 
laste van de Argi. De vrijvallende middelen in een drietal bestemmingsreserves worden toegevoegd aan 
de Argi. Totaal € 554.876. Per saldo daalt de Argi hierdoor met een bedrag van € 62.873. 
 

Adviezen 

De ondernemingsraad heeft de jaarrekening 2010 voor kennisgeving aangenomen. 
De betreffende stukken inclusief het jaarverslag liggen in de leeskamer ter inzage.  

Gevraagd besluit 

       1.  Het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 vaststellen; 
       2.  Het gecorrigeerde negatieve exploitatieresultaat van € 617.749 als volgt bestemmen: 
 
Toevoeging aan: Bedrag in € 
Reserve IAB 312.199 
Alg. reserve OBT 157.577 
Reserve mee te nemen gelden  132.000 

Telling  601.776 
Tekort  15.973 
Dit bedrag komt ten laste van de Argi          Tell ing  617.749 
 
       3.  De restantsaldi van de volgende bestemmingsreserves toevoegen aan de ARGI: 
 
Toevoeging aan de ARGI:  Bedrag in € 
Reserve stedelijke vernieuwing  10.000 
Bestemmingsreserve verkeersproblemathiek 
Zuidlaren 3e fase 

 
283.876 

Bestemmingsreserve WMO  261.000 
Totaal 554.876 

 
4. Kennisnemen van de Jaarrekening 2010 van het Ontwikkelingsbedrijf; 
5. Kennisnemen van het feit dat een definitieve evaluatie initiatieven zal volgen bij de najaarsnota 

2011; 
6. De Centrumplannen Vries en Eelde en herstructureringsprojecten vanaf 1 januari 2011 niet meer 

ten laste brengen van het budget initiatieven maar via een separaat aan te vragen krediet; 
7. Vaststellen van de exploitaties Ter Borch, Oude Tolweg Zuid, Zwarte Lent Zuidlaarderveen, 

Donderen, Zuidoevers Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug, Inloop Vries en Groote 
Veen; 
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8. Afsluiten van het complex Bovendiepen en het restant budget overhevelen als geoormerkte 
gelden naar de AR-OBT. 

 
 
 Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


