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Raadsvergadering d.d. 25 oktober 2011 agendapunt 13  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 27 september 2011 
 
Onderwerp:   Gewijzigde dekking kosten overbruggingskrediet Centrumplan Eelde  
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: dhr. H. Heijerman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 979 
E-mail adres:   h.heijerman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  1. Het besluit van 12 april 2011 inzake de dekking van het 

overbruggingskrediet Centrumplan Eelde intrekken. 
 2.  De dekking van het overbruggingskrediet van € 283.000 ten laste 

te brengen van de algemene reserve grote investeringen (Argi). 
 
Bijlagen:     
-    Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-    Raadsvoorstel en raadsbesluit d.d. 12 april 2011 (ter inzage) 
- Besluitenlijst vergadering raad d.d. 12 april 2011 (ter inzage) 
- Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011 (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

In uw vergadering van 12 april jl. heeft u een voorstel behandeld betreffende een overbruggingskrediet 
voor het Centrumplan Eelde. Tot dit voorstel heeft ons college op 29 maart jl. besloten. 
Wij hebben u daarbij voorgesteld om de dekking van het overbruggingskrediet ten laste te brengen van 
het grondbedrijf, zijnde de algemene reserve OBT (AR OBT). 
In dit voorstel hebben wij verzuimd om een nieuw besluit van ons college (d.d. 5 april 2011) om de 
dekking van het overbruggingskrediet ten laste te brengen van de Algemene reserve grote Investeringen 
aan u voor te leggen. 
Na de behandeling van het voorstel heeft u besloten om conform de voorliggende stukken te besluiten. 
Dit betekent dat het overbruggingskrediet ten laste zou moeten worden gebracht van de AR OBT. 
Omdat wij een andere dekking voorstaan moeten wij u nu formeel een nieuw voorstel voorleggen. 
In bijgevoegd concept- besluit hebben wij het nieuwe voorstel opgenomen. 

Vervolgprocedure 

Geen. 

Financiële consequenties 

Geen.  

Adviezen 

Geen. 
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Gevraagd besluit 

1.  Het besluit van 12 april inzake de dekking van het overbruggingskrediet Centrumplan Eelde 
intrekken. 

2. De dekking van het overbruggingskrediet van € 283.000 ten laste te brengen van de algemene 
reserve grote investeringen (Argi). 

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


