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1. Inleiding en toelichting
1.1 Functie en inhoud van de Perspectievennota
In de cyclus van begroten en realisatie vormt de perspectievennota een kader dat door de gemeenteraad
wordt vastgesteld en ondermeer wordt gebruikt als basis voor de opstelling van de begroting van het
komend jaar.
Deze perspectievennota 2012 vormt het kader voor de aanstaande begroting 2013 en de bijbehorende
meerjarenbegroting 2014-2016.
Voor het lopende begrotingsjaar (2012) worden de voortgang en de actualisatie gemeld in de
Voorjaarsbrief (juni 2012), de Najaarsbrief (oktober 2012) en tenslotte de realisatie in de Jaarrekening
(mei 2013).
De kaders in de perspectievennota zijn onder te verdelen in:
- Financiële kaders die dienen om de begroting voor de komende jaren op te stellen;
- Kaders voor gewenste maatschappelijke effecten en doelen voor de komende jaren;
- Kaders voor (richting van) inzet van middelen voor nieuw beleid.
1.2. Landelijke ontwikkelingen: het Rijk bezuinigt
De economische crisis heeft het Rijk gedwongen drastische bezuinigingen door te voeren. Bezuinigingen
die direct van invloed zijn op onze gemeentelijke inkomsten. Nog steeds geldt het adagio ‘samen de trap
op, samen de trap af’. De rijksbezuinigingen betekenen dan ook een forse daling van de inkomsten uit het
gemeentefonds, oplopend naar verwachting tot ca € 750.000 in 2014. Naar verwachting, omdat dit mede
sterk afhangt van de keuzes die een nieuw kabinet na de aanstaande rijksverkiezingen maakt. Als dan
nog meer wordt bezuinigd, zal de korting op het gemeentefonds nog verder toenemen.
Op 25 mei 2012 is de Voorjaarsnota 2012 van het Kabinet uitgebracht. Die voorjaarsnota bevat naast de
bijstellingen voor het begrotingsjaar 2012 een nadere invulling van de maatregelen die uit het
Begrotingsakkoord 2013 komen. De effecten die deze maatregelen zullen hebben voor de begroting van
de gemeente Tynaarlo zijn met de huidige inzichten zo goed mogelijk in beeld gebracht. In de juni
circulaire, die nog niet is uitgebracht, worden de effecten nader geconcretiseerd. In onderdeel 3 hebben
wij de verwachte effecten uit het “Lenteakkoord” benoemd .
Tenslotte hebben wij te maken met een aantal voorgenomen decentralisaties binnen het sociale domein.
Naar de huidige stand van zaken zullen deze decentralisaties naar verwachting vanaf 2014 hun beslag
krijgen. De reeds gestarte voorbereidingen voor deze decentralisaties gaan onverkort door. Wel is
duidelijk, dat het tempo waarin de decentralisaties moeten worden doorgevoerd in combinatie met de,
soms forse, rijkskortingen op de over te hevelen budgetten, een grote opgave van gemeenten vraagt. Ook
onze gemeente staat voor grote uitdagingen vanuit dit perspectief haar ‘sociale gezicht’ overeind te
houden.
1.3 Lokale ontwikkelingen: economische crisis gaat niet aan Tynaarlo voorbij
Naast de effecten van de rijksbezuinigingen zijn er mondiaal en europees bezien ook onzekere
economische verwachtingen (o.a. kredietwaardigheid zuid Europese landen), die een stevige impact
hebben op onze financiële positie. Zo is de woningmarkt momenteel instabiel en lastig te voorspellen. Dit
betekent bijvoorbeeld dat het lastig is om de ontwikkelingen binnen de diverse grondexploitaties goed in te
schatten.
In de perspectiefnota hebben wij rekening gehouden met deze ontwikkelingen. Zo hebben wij de bijdrage
vanuit het Ontwikkelbedrijf Tynaarlo (OBT) neerwaarts bijgesteld (van € 500.000 naar € 200.000). Ook
hebben wij een structureel bedrag van € 250.000 gereserveerd om onze weerstandscapaciteit ook in
meerjarenperspectief voldoende robuust te houden om alle risico’s adequaat op te kunnen vangen.
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1.4 Effecten landelijke en lokale ontwikkelingen voor financieel meerjarenperspectief Tynaarlo
De invloed van de financiële verhouding met het Rijk in de afgelopen jaren en de economische recessie
hebben een stevige impact op het financiële perspectief. Daarbij merken wij op, dat er nog steeds geen
volledige duidelijkheid is, zeker vanwege de hiervoor genoemde Tweede Kamer verkiezingen. Dit op zich
levert al een onzeker meerjarenperspectief op. Dit alles maakt het uitermate lastig om de juiste financiële
toonzetting te vinden en keuzes te maken die zoveel mogelijk recht doen aan onze ambitie om het huidige
niveau te houden en daar waar het kan nieuw beleid uit te voeren. Voorzichtigheid is geboden.
Voorts moeten wij ook rekening houden met knelpunten binnen onze gemeente. Knelpunten bijvoorbeeld
inzake het wegenonderhoud en in relatie tot de verdergaande digitalisering van onze dienstverlening aan
de burgers, maar ook enkele specifieke verkeerskundige knelpunten. Deze knelpunten dienen binnen de
afnemende financiële ruimte zo goed mogelijk te worden opgelost.
Met inachtneming hiervan verwachten wij in 2013 een tekort van € 1,6 miljoen, oplopend tot € 3 miljoen in
2016. Dit betreft een verwachting, omdat zowel de rijksinkomsten als ook de effecten van de economische
crisis op ons huishoudboekje zich moeilijk laten voorspellen. Wel is duidelijk, dat het nog belangrijker
wordt alle risico’s die hiermee samenhangen, adequaat af te kunnen dekken.
Vorig jaar gaven wij al aan dat het meer dan ooit noodzakelijk is om aandacht te besteden aan risicobeheersing. Ons college heeft hierbij de denklijn voortgezet om, naast het continueren van het in beeld
hebben en houden van de bedrijfsrisico’s, twee keer per jaar, te weten tijdens de Begroting en de
Jaarrekening, grote projecten en hun stand van zaken uitgebreid te monitoren. Daarnaast hebben wij als
gesteld in deze Perspectievennota een meerjarendoorkijk gegeven naar de ontwikkeling van onze
weerstandscapaciteit en de maatregelen aangegeven die wij willen treffen om de risico’s ook op langere
termijn af te kunnen dekken.
In deze perspectievennota, die als doel heeft kaders vast te stellen voor de begroting van 2013 en
komende jaren, willen wij de te verwachten effecten zo goed mogelijk benoemen. Daarbij beperken wij
ons niet alleen tot de financiële effecten, maar hebben wij ook de mogelijke effecten op diverse
beleidsterreinen in beeld gebracht. Bij de begroting 2013 zullen wij deze ontwikkelingen opnemen.
1.5 Keuzes en oplossingsrichtingen korte en lange termijn
Lange termijn
De wereld is in ontwikkeling en dat betekent voor ons dat we die ontwikkelingen in de maatschappij in
beeld moet hebben. Ook staat de gemeente net als andere gemeenten voor een grote opgave. Er moeten
bezuinigingen en ombuigingen doorgevoerd worden om tot sluitende meerjarenbegrotingen te komen. Dat
betekent keuzes maken. Keuzes die, zo goed als mogelijk is, passen bij de (externe) ontwikkelingen en de
plaats die Tynaarlo daarin wil innemen. In het collegeprogramma staan al een aantal accenten genoemd
voor de komende twee jaren. Echter, de keuzes die nu moeten worden gemaakt en de richting die we
vervolgens inslaan betreffen een langere termijn.
In deze perspectievennota 2012 hebben wij voor het eerst een omgevingsanalyse uitgewerkt. We willen
deze actueel houden, verder uitwerken en de relevante ontwikkelingen hieruit telkens met de raad delen.
De uitgangspunten en inzichten uit de analyse worden de komende jaren meegenomen in de
meerjarenplanningen. Bij het opstellen van de begroting 2013 hanteren wij de inzichten al bij het maken
van eerste keuzes. Bij de begroting 2014 en verder streven wij ernaar om de ontwikkelingen op
programmaniveau in beeld te hebben. Dan kunnen we dit doorvertalen naar de verschillende clusters of
programma’s. Op deze manier willen wij invulling geven aan programmasturing op de langere termijn. Het
benoemen van doelen en het volgen van effecten is een onderdeel van die verdere ontwikkeling. In deze
perspectievennota hebben wij per thema de beleidsdoelen benoemd en in de bijlage hebben wij enkele
ken- en stuurgetallen vermeld.
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In onderdeel 2 hebben wij de ontwikkelingen voor de lange(re) termijn benoemd . Deze visie “Tynaarlo
naar 2030, een eerste verkenning in het kader van de perspectievennota 2012” geeft samen met bijlage 1
waar een aantal ontwikkelingen staan, een beeld van de ontwikkelingen voor Tynaarlo. In de cyclus van
P&C zullen wij in ieder geval bij de begroting en de jaarrekening in een aparte - niet verplichte –
paragraaf de demografische en andere ontwikkelingen en verwachte effecten actueel benoemen.
Korte termijn
Naast de relevante ontwikkelingen uit de omgevingsanalyse vormt het collegeprogramma “Samen
investeren in de toekomst” een belangrijke onderlegger voor deze nota.
Hoe belangrijk het ook is om een visie te ontwikkelen waar onze gemeente over pakweg 15 jaar wil staan,
het huidige financiële perspectief vergt reeds op korte termijn ingrijpende keuzes. Wij beseffen daarbij, dat
wij niet alle voorzieningen, zowel binnen het fysieke domein, het voorzieningendomein als ook het sociale
domein, overeind kunnen houden. We zullen als gemeente pas op de plaats moeten maken en keuzes
moeten maken wat we tenminste overeind willen houden. Het gaat daarbij om het zoeken naar de juiste
balans: een zo beperkt mogelijke lastenstijging enerzijds en anderzijds het leggen van een grotere
verantwoordelijkheid bij burgers en instellingen uit het maatschappelijk middenveld. Daarbij streven wij
naar het zo veel mogelijk behouden van ons sociale gezicht. Wij hebben daarom voor de ombuigingen op
korte termijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- mensen gaan vóór dingen. Het sociale domein dient derhalve zo veel mogelijk ontzien te worden;
- de accenten voor ons voorzieningenniveau liggen binnen de drie hoofdkernen Zuidlaren, Eelde en
Vries. Bereikbaarheid van voorzieningen wordt daarmee belangrijker dan aanwezigheid van
voorzieningen;
- het profijtbeginsel wordt zo veel mogelijk toegepast;
- preventieve voorzieningen gaan voor curatieve voorzieningen;
- we doen waar mogelijk een groter beroep op individuele burgers, groepen van gebruikers en de
‘civil society’.
Wij beseffen dat de omvang van de financiële opgave waar onze gemeente voor staat onvermijdelijk
betekent, dat pijnlijke maatregelen moeten worden getroffen. Maatregelen die we zo evenwichtig mogelijk
willen verdelen, waarbij we intensief zullen overleggen met onze partners in het maatschappelijk
middenveld om samen de te treffen maatregelen uit te werken.
In hoofdstuk 5 gaan wij nader in op de door ons voorgestelde oplossingsrichtingen en maatregelen. Deze
resulteren voor 2013 en 2014 in een klein overschot op de begroting. Voor 2015 en 2016 resteert nog wel
een tekort. Wij zullen de oplossing hiervoor betrekken bij de uitwerking van de aanstaande
decentralisaties binnen het sociale domein (AWBZ, jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen) en deze
tijdig aan u voorleggen.
Vanwege een gewijzigde besluitvorming rondom de resultaatbestemming van de jaarrekening 2011 in de
vergadering van uw raad van 19 juni jl. leggen wij de betreffende voorstellen nu in deze perspectievennota
aan u voor. In de jaarschijf 2012 in onderdeel 5.3 is dit nader uitgewerkt.
Ten aanzien van de incidentele lasten en de voorstellen van nieuw beleid 2013 hebben wij
dekkingsmogelijkheden voorgelegd binnen daarvoor beschikbare reserves. Vanwege een aantal
noodzakelijke investeringen in het wegenonderhoud en de sport hebben wij het verantwoord geacht om
de dekking hiervan te zoeken in de Essent-reserve. De beschikbare middelen zijn in onze ogen zodanig
dat dit kan worden voorgesteld.
De dekking van de aanvullende investeringen in de tijdelijke huisvesting van de MFA Borchkwartier
relateren wij heel duidelijk aan de reserve integraal accommodatiebeleid. De benodigde middelen hiertoe
zijn beschikbaar.
Voor wat betreft de dekking van de overige incidentele lasten voor nieuw beleid wordt conform het
bestaande beleid de ARGI aangewend. Daar wij dit pakket noodzakelijk achten om door te voeren vinden
wij de stevige aanwending van deze reserve, waarbij het saldo eind 2013 daalt naar € 0 verantwoord.
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Weliswaar zakt de ratio van het weerstandsvermogen hierdoor onder de 100% maar met de nog
beschikbare middelen in met name de Essent-reserve kan het weerstandsvermogen weer worden
aangevuld.
1.6 Bedrijfsvoering.
Het huidige financiële meerjarenperspectief maakt het nog belangrijker naar de doelmatigheid van onze
bedrijfsvoering te kijken. In het meerjarenperspectief is reeds een taakstelling opgenomen van € 900.000
(2012: € 650.000; 2013 € 250.000) Deze taakstelling verhogen wij vanaf 2013 met € 50.000 en vanaf
2014 nog eens met € 50.000, zodat de totale taakstelling uitkomt op € 1.000.000.
1.7 Peildatum financiële informatie
Deze perspectievennota is door ons college vastgesteld op 19 juni jl. Alle informatie is gebaseerd op de
peildatum 12 juni 2012. Dit is inclusief de laatste informatie van de Voorjaarsbrief 2012 (het lenteakkoord),
het college van arbeidszaken (CVA) en de accresontwikkeling voor 2012 en 2013 in het Gemeentefonds.
De overige effecten vanuit de juni-circulaire 2012 hebben wij niet meer mee kunnen nemen. Deze zullen
separaat aan uw raad worden voorgelegd.
Verdere informatie over de uitkering uit het Gemeentefonds wordt bekend gemaakt in de septembercirculaire. Deze zal kort na Prinsjesdag verschijnen. In de Najaarsbrief 2012, die gelijktijdig met de
begroting 2013 wordt behandeld in de raadsvergadering van 6 november a.s. worden de effecten van
deze circulaire naar voren gebracht. Zo nodig zullen wij u separaat informeren over belangrijke
ontwikkelingen en effecten. Vanwege de demissionaire status van het Kabinet zullen er pas na de
e
verkiezingen en de coalitievorming in de 2 helft van dit jaar nieuwe beleidsontwikkelingen en –
voornemens kenbaar worden.
1.8 Tenslotte
Met deze Perspectievennota stellen wij maatregelen voor, die onvermijdelijk zijn om ons financieel
meerjarenperspectief overeind te houden. Samen met onze partners uit het maatschappelijk middenveld
zullen wij zoeken naar een zo zorgvuldig mogelijke uitwerking van de te treffen maatregelen. Daarbij willen
wij vooral het sociale domein zo veel mogelijk ontzien en blijven wij streven naar een zo beperkt mogelijke
stijging van de lastendruk. Daarnaast blijven wij investeren in de kwaliteit van onze woon- en
leefomgeving, te dekken vanuit incidentele middelen. Ook zijn maatregelen opgenomen om onze
weerstandscapaciteit ook in meerjarenperspectief voldoende robuust te houden.
Wij achten daarmee de Perspectievennota de basis voor een zorgvuldige koers, waarmee wij de komende
jaren door kunnen komen ondanks de vele onzekerheden waarmee wij worden geconfronteerd.
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2. Visie. Tynaarlo naar 2030, een eerste verkenning
1. Inleiding
De wereld is in ontwikkeling. En dat betekent voor ons dat we die ontwikkelingen in de maatschappij in
beeld moet hebben. Ook staat de gemeente net als andere gemeenten voor een grote opgave. Er moeten
bezuinigingen en ombuigingen doorgevoerd worden om tot sluitende meerjarenbegrotingen te komen. Dat
betekent keuzes maken. Keuzes die, zo goed als mogelijk is, passen bij de (externe) ontwikkelingen en de
plaats die Tynaarlo daarin wil innemen. In het collegeprogramma staan al een aantal accenten genoemd
voor de komende twee jaren. Echter, de keuzes die nu moeten worden gemaakt en de richting die we
vervolgens inslaan betreffen een langere termijn. In de afgelopen periode hebben wij hiervoor een eerste
omgevingsanalyse uitgevoerd. De conclusies hiervan treft u aan in hoofdstuk 2 (en de analyse in de
bijlage). Het begrotingsprogramma, recente ontwikkelingen, de analyse en de noodzaak tot bezuinigen,
vormen de ingrediënten om te komen tot een visie voor de komende jaren. Aan de hand van deze visie
bepalen we de bezuinigingsrichting. Deze visie hebben we uitgeschreven in hoofdstuk 3.
Perspectievennota 2012
In de perspectievennota 2012 hebben wij voor het eerst een omgevingsanalyse uitgewerkt. We willen
deze actueel houden, verder uitwerken en de relevante ontwikkelingen hieruit telkens met de raad delen.
De uitgangspunten en inzichten uit de analyse worden de komende jaren meegenomen in de
meerjarenplanningen. Bij het opstellen van de begroting 2013 hanteren wij de inzichten al bij het maken
van eerste keuzes. Bij de begroting 2014 en verder streven wij ernaar om de ontwikkelingen op
programmaniveau in beeld te hebben. Dan kunnen we dit doorvertalen naar de verschillende clusters of
programma’s. Op deze manier willen wij invulling geven aan programmasturing op de langere termijn. Het
benoemen van doelen en het volgen van effecten is een onderdeel van die verdere ontwikkeling.
Omgevingsanalyse en visie Tynaarlo naar 2030
In 2013 wordt de omgevingsanalyse met de raad besproken. Op basis hiervan stellen we in 2014 (aan
het begin van de nieuwe collegeperiode) een lange termijn visie op, die we de raad voorleggen.

2. Omgevingsontwikkelingen: welke ontwikkelingen hebben we in beeld
In de omgevingsanalyse zijn verschillende ontwikkelingen opgenomen. In onderstaand schema ziet u
welke onderdelen worden betrokken.

Economie
Sociaal-cultureel

Demografie
Tynaarlo naar
2030

Politiek

Technologie
Ecologie

In bijlage 1 treft u de omgevingsanalyse aan.
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De rode draden uit de omgevingsanalyse
Uit de omgevingsanalyse trekken we de volgende conclusies:
Een veranderende bevolkingsomvang en -samenstelling; daling en ontgroening
• Er is sprake van een (geringe) daling van de bevolking. Bovenal gaat de samenstelling van de
bevolking wijzigen. Er is sprake van veel ontgroening en van vergrijzing. Ook gaat het aantal
woningen toenemen, en verandert de samenstelling van de huishoudens.
• Tynaarlo heeft nu al te maken met een relatief grote demografische druk. Dit is de verhouding tussen
productieve personen (20 tot en met 64 jaar) en niet productieve personen. In Tynaarlo staan
tegenover iedere 100 productieve personen 79,8 personen die niet productief zijn. Het Nederlands
gemiddelde is 100 om 64. In de gemeente is al een ruim aanbod aan voorzieningen voor ouderen
(niet-productieven).
• De daling van de bevolking zal in landelijk gebied (kleinere kernen) sterker zijn dan in de grotere
kernen en stedelijke gebieden.
• Tynaarlo ligt met haar grotere kernen goed tussen stedelijke kernen. In Noord Drenthe lijkt de afname
van de bevolking nog enigszins mee te vallen.
Het is niet rendabel om te kleine voorzieningen open te houden
• Schaalvergroting in de detailhandel en rendementseisen binnen het openbaar vervoer hebben al
geleid tot een verschraling van voorzieningen in kleine kernen in buitengebied.
• Daling van leerlingaantallen zet de komende jaren bij sommige scholen door tot soms meer dan 25%
ten opzichte van 2010.
• In het collegeprogramma 2012-2014 geeft het college aan de voorzieningen te willen centreren in de
drie hoofdkernen.
• Bereikbaarheid van voorzieningen in de drie hoofdkernen is de uitdaging, wanneer voorzieningen in
de kleinere kernen niet meer rendabel blijken te zijn om open te houden
Een veranderende woonbehoefte
• Ouderen zullen langer in hun eigen huis willen blijven wonen. Ouderen van nu zijn anders dan de
ouderen van 30 jaar geleden.
• Er moet meer aandacht komen voor de woonbehoefte van 30 tot en met 44 jarigen en starters.
• Natuur en landschap is de onderscheidende kwaliteit van de gemeente Tynaarlo. Samen leven, in het
groen, met een dorps karakter en goede voorzieningen in de grotere kernen. Een sterk punt om op in
te blijven zetten richting (jongere) gezinnen.
• Er is behoefte aan ontwikkeling van woningbouw voor passende doelgroepen (bouwen voor de vraag)
in de kernen nabij de voorzieningen.
Werkgelegenheid blijft bestaan; richten op kansen in de groei of kraptesectoren
• 85% van de nieuwe banen in Drenthe kunnen worden ingevuld door de nieuwe instroom op de
arbeidsmarkt. Er is meer vraag naar arbeid, dan aanbod van arbeid. Er is dus sprake van een krapte.
Bovendien neemt de beroepsbevolking vanaf 2017 af.
• Zorg en Techniek zijn de belangrijkste kraptesectoren. Zorgeconomie wordt gezien als een kans.
• Consumenten geven veel geld uit aan recreatie en vrijetijdsbesteding. Gezien de ligging van Tynaarlo
in de “groene long” tussen Groningen en Assen, de aanwezigheid van het Nationaal Park Drentsche
AA en twee grote meren is werkgelegenheid in de recreatieve sector een kans.
• In Tynaarlo en Drenthe is sprake van een redelijk hoge arbeidsreserve. Dit houdt in dat de participatie
van potentiële beroepsbevolking nog omhoog kan.
• Met de toename van krapte op de arbeidsmarkt ontstaat er mogelijk meer vraag naar de 7-tot-7
opvang voor kinderen in de grote kernen. Hierdoor worden de doorgaande ontwikkelingslijnen en
professionele organisatie rondom kinderen en aandacht voor de toenemende arbeidsparticipatie van
ouders steeds belangrijker.
Kansen van recreatieve voorzieningen en ontwikkeling van luchthaven benutten
• Groeisector zit onder andere in Recreatie en toerisme.
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•
•

25% van inkomen consumenten wordt besteed aan vrije tijd.
Ontwikkelingen baanverlenging luchthaven benutten voor lokale recreatie en toerisme.

Economische ontwikkelingen
• Aansluiten bij de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ministerie), waarin de luchthaven en het
gebied ten Noordoosten van Tynaarlo worden aangemerkt als een topregio op het gebied van
energieontwikkeling.
• De luchthaven is in potentie positief voor de werkgelegenheid binnen de eigen gemeente.
• Digitalisering, glasvezel en andere faciliteiten die door commerciële partijen worden aangeboden
benutten. Voorzieningen hoeven niet alleen fysiek aanwezig te zijn, maar kunnen ook digitaal
aangeboden worden.
Samenleving, Sociaal en vangnet
•
De behoefte met betrekking tot ontmoetingsplekken verandert. Het gaat om de sociale contacten en
niet om de plaats waar die georganiseerd worden. Het is een kans om alternatieve vormen te
benutten in de kleine kernen met hulp van vrijwilligers en mantelzorgers, zonder dat er in gebouwen
wordt geïnvesteerd.
•
Individualisering van de maatschappij kan voor bepaalde doelgroepen leiden tot een sociale drempel.
Het is belangrijk aandacht te blijven houden voor inwoners die een sociaal vangnet en zorg nodig
hebben.

3. De visie, op korte en langere termijn
3.1 De visie: het collegeprogramma als basis voor de keuzes op korte termijn
In het collegeprogramma staan de richting aangegeven voor de komende twee jaar. Die richting is ook het
uitgangspunt bij noodzakelijke financiële ombuigingen.
3.2. Richting voor Tynaarlo naar 2030 in achterhoofd houden bij keuzes op korte termijn
In 2013 willen we de (geactualiseerde) omgevingsanalyse met de raad bespreken. Vervolgens willen we
op basis daarvan een nadere visie tot 2030 ontwikkelen. Deze kan vervolgens dienen als kader voor de
komende bestuursprogramma(s).
Om op verantwoorde en verstandige wijze te besluiten over bezuinigingen en investeringen, is het goed
een globale visie voor de komende jaren te hebben. Het gaat om de koers die we willen varen. Gezien de
noodzaak tot bezuiniging geven we daarom nu een richting aan voor deze visie. Dat doen we op basis van
de conclusies uit de huidige omgevingsanalyse. De visie sluit aan op het collegeprogramma. De
bezuinigingen die we voorstellen, toetsen we hieraan.
3.3. Kernwoorden van de te volgen richting zijn op korte termijn
• Mensen gaan voor dingen
• Eigen verantwoordelijkheid van inwoners
• Profijtbeginsel
• Drie hoofdkernen
• Voorzieningen:
- algemeen en collectief boven individueel
- meer preventief dan curatief
Uitwerking
• Mensen gaan vóór dingen
Bij schaarste in middelen willen we vooral investeren in mensen, sociale samenhang, sociale verbanden,
ontplooiing van mensen en het voorkomen van uitval. Waar het nodig is om ook gebouwen waarin dat
plaatsvindt te ondersteunen kiezen we daarvoor. Waar het mogelijk is om wel de sociale verbanden en
samenhang te realiseren, maar zonder investeringen in gebouwen, zoeken we naar die oplossingen. Het
uitgangspunt dat mensen voor dingen gaan betekent ook dat we kiezen om bezuinigingen of ombuigingen
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te zoeken binnen infrastructuur. Daarbij zien wij mogelijkheden voor vormen van medegebruik van
gebouwen van andere instellingen of organisaties, om de bestaande gebouwen en faciliteiten maximaal te
benutten.
• Eigen verantwoordelijkheid van inwoners
De gemeente bezint zich voortdurend op haar rol en in financieel barre tijden is dat een noodzaak. Een
landelijke trend die ook gemeentelijk manifest wordt, is het beroep op de eigen kracht en eigen
verantwoordelijkheid van de inwoners. Daarbij is het een gegeven dat wij in en een gemeenschap wonen,
werken en leven waar de sociale structuur goed te noemen is en waar uitgegaan mag worden dat bij veel
inwoners sprake is van eigen kracht. De gemeente wil gebruik maken van deze kracht en de ontwikkeling
er van faciliteren. Vanzelfsprekend is Tynaarlo er voor mensen waar van eigen kracht minder sprake is.
Dit betekent dat we als gemeente vinden dat we -binnen de wettelijke mogelijkheden- minder individuele
voorzieningen moeten aanbieden, door de eigen kracht van inwoners te benutten. Ook betekent het dat
de begeleiding van werkzoekenden “zakelijker” plaatsvindt, hetgeen kan resulteren in bijvoorbeeld kortere
begeleidingstrajecten.
• Profijtbeginsel zo breed mogelijk toepassen
Het profijtbeginsel willen we zo breed mogelijk toepassen. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat we
als gemeente voorzieningen aanbieden en dat gebruikers de exploitatie bekostigen. Of het nu gaat om het
gebruik van sport, sociale of culturele voorzieningen door inwoners, of recreatieve en zakelijke
voorzieningen voor ondernemers en toeristen. Op deze manier betalen we samen de voorzieningen. Het
betekent dat we met voorstellen zullen komen die kunnen leiden tot verhoging van gebruikerskosten.
Waar de exploitatie niet samen wordt gedragen, zullen we moeten beoordelen of we de voorziening in
stand moeten houden.
Voorzieningen in ‘buitendorpen’ dragen we over aan het particulier initiatief of stoten we af. Daar staat
tegenover dat we willen blijven zorgen voor een goede bereikbaarheid van blijvende voorzieningen en dat
we aandacht houden voor goede verbindingen. Zowel fysiek als digitaal.
In onze dienstverlening blijft het uitgangspunt dat we kostendekkende tarieven hanteren, zoals voor
producten aan het loket, voor vergunningen en voor begraven. Waar dat nog niet kostendekkend is, zullen
we met voorstellen komen over hoe we de kostendekkendheid kunnen realiseren.
• Drie hoofdkernen
Wij zijn een gemeente met drie hoofdkernen waar kwalitatief goede voorzieningen zijn, die goed
bereikbaar zijn. Daarnaast zijn de steden Assen en Groningen nabij en goed bereikbaar. Wij investeren en
bouwen waar behoefte is, in de hoofdkernen.
Met de ontwikkelingen voor langere termijn in het achterhoofd, vinden wij dat het aanbod van
voorzieningen in de gemeente erg aantrekkelijk moet zijn voor gezinnen. Daarom investeren wij in
kwalitatief goede 7-tot-7 voorzieningen in de kernen (school, sport, kinderopvang, eerste levensbehoeften,
etc). Wij geloven dat de behoefte aan kwalitatief erg goede voor-, tussentijdse en naschoolse opvang
belangrijk is en blijft. Met de aandacht voor jongere gezinnen richten wij ons op het duurzaam in stand
houden van de bevolkingsopbouw en diversiteit.
Bij het maken van keuzes betekent het ook dat we voorzieningen buiten de drie kernen Zuidlaren, Eelde
en Vries af zouden kunnen stoten, of waar mogelijk over te dragen aan het particulier initiatief. Onze
voorzieningen zijn aanwezig, maar geconcentreerd in de drie kernen. Internet en vervoersmogelijkheden
maken het mogelijk om vanuit kleine kernen hiervan gebruik te maken.
•

Voorzieningen:

- algemeen en collectief boven individueel
- meer preventief dan curatief

Een eerder uitgangspunt is dat we uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van
inwoners. Dat betekent niet dat er geen voorzieningen worden aangeboden, maar wel dat het gebruik
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maken van de voorzieningen een eigen verantwoordelijkheid is van inwoners. Bij voorzieningen in het
sociale domein richten we ons op die voorzieningen die participatie bevorderen, die zorgen voor
ontplooiing en die voorkomen dat mensen uitvallen, of aanspraak moeten maken op zorg. We investeren
in preventieve voorzieningen.
Voor ondersteuning waar voldoende vraag naar is bevorderen we een algemeen en collectief aanbod. Dit
werkt kostenbesparend en dient de preventieve en participatiedoelstelling. Waar nodig, omdat er
onvoldoende sprake is van eigen kracht of het kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid, voorziet de
gemeente in een vangnet voor ondersteuning. Hier wordt individueel maatwerk geleverd. Toch blijft ook
hier het uitgangspunt dat voor maatwerkoplossingen steeds wordt gekeken naar de mogelijkheden die er
zijn, zoals binnen het eigen netwerk van inwoners.
Het betekent dat gesubsidieerde instellingen als Trias en Noordermaat zich richten op het aanbieden van
de algemene, collectieve en preventieve voorzieningen die dienen ter vervanging van de vraag naar
individuele ondersteuning.
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3. Effecten voorjaarsnota 2012 van het Rijk voor de gemeente Tynaarlo
Inleiding
Op 25 mei 2012 is de Voorjaarsnota 2012 van het kabinet gerapporteerd. Die voorjaarsnota bevat naast
de bijstellingen voor het begrotingsjaar 2012 een nadere invulling van de maatregelen die uit het
Begrotingsakkoord 2013 komen.
De effecten die deze maatregelen zullen hebben voor de begroting van de gemeente Tynaarlo zijn met de
huidige inzichten zo goed mogelijk in beeld gebracht. In de juni circulaire, die nog niet is uitgebracht,
worden de effecten nader geconcretiseerd.
In deze perspectievennota willen wij de te verwachten effecten zo goed mogelijk benoemen. Daarbij
beperken wij ons niet alleen tot de financiële effecten, maar hebben wij ook de mogelijke effecten op
diverse beleidsterreinen in beeld gebracht.
Ontwikkelingen per cluster
De ontwikkelingen die genoemd worden, zijn niet altijd direct te koppelen aan een cluster of programma
binnen de begroting. Toch hebben wij, omwille van de structuur en de leesbaarheid, de ontwikkelingen
gerangschikt naar clusters of programma’s. De financiële effecten zijn separaat benoemd onder het
cluster Financiën.

Cluster 3: Economische zaken, recreatie en arbeidsmarktbeleid
De ontwikkelingen die door het rijk worden geschetst betreffen de hogere werkloosheid; meer uitgaven in
het kader van sociale zekerheid, hogere werkloosheidsuitgaven en minder inkomsten van het rijk uit
werknemersverzekeringen en inkomstenbelasting. Daarnaast zijn er tegenvallende inkomsten uit btw door
minder consumptie en lagere investeringen in woningen. De gevolgen voor Tynaarlo kunnen liggen in een
mogelijke stijging van WWB-uitkeringen (na afloop van WW), een lager inkomensniveau van inwoners, en
minder koopkracht/draagkracht.
De modernisering van de arbeidsmarkt is een van de punten die genoemd staat in het begrotingsakkoord.
In zijn algemeenheid betekent dat een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt voor Tynaarlo en dat er
mogelijk meer wisselingen (in- en uitstroom) zullen plaatsvinden in WWB-uitkeringen.
Het is de bedoeling dat per 1 januari 2013 de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer belast wordt.
Ook inwoners van Tynaarlo die elders werken krijgen hiermee te maken. Flexibilisering van de
arbeidsmarkt kan een toename van het woon- werkverkeer ten gevolge hebben en de werking van
belasten van de vergoeding hiervan versterken. Gelet op de ligging van onze gemeente tussen de
werkgemeenten Assen en Groningen en de goede ontsluiting lijkt de relatief goede positie op de
woningmarkt hierdoor niet al te zeer gehinderd. Overigens ondervinden werknemers met
reiskostenvergoeding hierdoor een extra verminderd koopkrachteffect van 1,5%. Dit kan wel lokaal effect
hebben op de bestedingen.

Cluster 4: Onderwijs
Een maatregel is het terugdraaien van de bezuiniging op passend onderwijs en de invoering van dit
wetsvoorstel een jaar later dan gepland (wordt: 1 augustus 2014). Het loslaten van de bezuiniging en het
uitstel zal tot gevolg hebben dat de invoering beter verloopt, zodat de zorgstructuur in het onderwijs
kwalitatief aan waarde kan winnen en er voldoende tijd en middelen zijn om deze zorgstructuur af te
stemmen met het gemeentelijke Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit heeft ook voor Tynaarlo tot
gevolg dat het risico op extra grote kosten bij het CJG en decentralisatie van de jeugdzorg door
tekortschieten van zorg in het onderwijs kleiner wordt.
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Cluster 5: Sociale samenhang en leefbaarheid
Een maatregel is de aanpassing kinderopvang/ kinderbijslag / kindgebonden budget. Dit kan gevolgen
hebben voor de deelname in kinderopvang en daarmee ook gevolgen hebben voor benodigde/ gehuurde
ruimte voor kinderopvang. Voor de ontwikkeling van accommodaties is het van belang de eventuele
teruggang in omvang van kinderopvang in beeld te houden, gelet op minder inkomsten voor mfa’s en/of
minder kosten door minder te bouwen.
Cluster 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Het begrotingsakkoord zal leiden tot aanvullende bezuinigingen, hervormingen lastenmaatregelen, en
verlaging koopkracht. Voor de gemeente Tynaarlo zal dat kunnen leiden tot mogelijke toename van de
schuldenproblematiek en mogelijk hogere kosten van schuldhulpverlening.
In het Lente-akkoord wordt de per 1 januari/ 1 juli 2012 ingevoerde huishoudinkomenstoets WWB
afgeschaft. De financiële effecten ervan zijn dat de invoeringskosten en de kosten die gemaakt worden
voor het terugdraaien van deze maatregel voor rekening van de gemeente komen. Anderzijds zal de
verwachte problematiek van gezinnen die zich in korte tijd moeten aanpassen aan een lager
gezinsinkomen niet optreden.
Het voorstel Wet Werken naar Vermogen is op 5 juni jl controversieel verklaard en besluitvorming vindt
daarom voorlopig niet plaats. Dat betekent voor de gemeente dat er geen concreet wetsvoorstel is om
naar toe te werken en dat de (mogelijke) invoering later plaatsvindt. De andere kant is dat er nu meer tijd
is om voor te bereiden.
Het intrekken van het voorstel heeft tot gevolg dat het Herstructureringsfonds Sociale Werkvoorziening
voorlopig geen doorgang vindt en dus niet tot subsidieverlening leidt. Het effect hiervan is ongunstig.
Herstructurering van het sw-bedrijf is zeker nodig, gezien de huidige ontoereikende rijksbijdrage en de
mogelijke verlaging van deze rijkssubsidie. De gemeenten die participeren in de GR van Alescon gaan
door met planvorming rond te toekomstige rol van het sw-bedrijf. Onkosten voor indienen aanvraag (voor
Tynaarlo een bedrag van ongeveer € 8.000) kan hierdoor niet gedekt worden uit de subsidie.
Kortingen op W-deel en wsw-rijksbijdrage worden niet in 2013 doorgevoerd; Voor Tynaarlo is het effect
hiervan gunstig.
Het wetsvoorstel tot overheveling van de functie Begeleiding van AWBZ naar Wmo is ook controversieel
verklaard. Dit heeft tot gevolg dat de invoering in ieder geval niet per 1 januari 2013 zal plaatsvinden.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat invoering wel plaats zal vinden in 2014 of 2015. De voorbereiding voor
deze overheveling gaat dan ook door. Als de overheveling later niet wordt geëffectueerd is overbodig werk
gedaan. Er is nu nog onduidelijkheid over beschikbaarheid invoeringsbudget 2013. Dat zal uit de junicirculaire moeten blijken. Verschuiving in de tijd heeft ook gevolgen voor de interne kosten van de
invoering.
In het Lenteakkoord wordt een aantal maatregelen genomen om de AWBZ-zorg te hervormen.
Een van deze maatregelen is het extramuraliseren van de zorgzwaartepakketten 1-3 (ZZP 1-3). Dit heeft
voor de gemeente als mogelijk effect dat (op termijn, na overheveling van Begeleiding) een grotere groep
binnen de WMO bediend moet worden.
Een maatregel die in het begrotingsakkoord wordt genoemd is het verzachten eigen bijdrage GGZ. Dat
heeft als voordelig effect voor de gemeente dat er minder risico op stijging van OGGZ-cliënten is.
Een andere maatregel is de verlaging van de vergoeding van vervoerskosten bij instellingen (AWBZ). Dit
kan een effect hebben op toekomstige overgang van Begeleiding naar Wmo. Als deze maatregel leidt tot
een lager budget dat wordt overgeheveld , waarop al een korting wordt toegepast is er een
bezuinigingsoptie benut, die dan niet meer aanwezig is voor de gemeente.
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Cluster 7: gezonde leefomgeving
Het rijk neemt maatregelen gericht op de duurzame economie, met als insteek dat de vervuiler betaalt en
de vergroener wordt beloond. Inwoners die willen investeren in woningisolatie en schone energie (zon)
worden daarbij ondersteund. Bedrijven die voorop lopen in duurzame productieprocessen krijgen extra
kansen, specifiek worden hier milieuvriendelijke investeringen voor verduurzaming in de agrosector
genoemd. Hier dient opgemerkt te worden dat Tynaarlo een relatief grote agrarische sector kent die hier
mogelijkerwijs van kan profiteren. Voor grootschalige projecten komt een budget beschikbaar voor
investeringen in energiebesparing in de gebouwde omgeving (revolving fund). De voorgestane bezuiniging
op natuur is voor een klein deel ongedaan gemaakt; of dit effecten heeft voor Tynaarlo is hierbij echter wel
de vraag.

Cluster 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Het rijk wil de woningmarkt uit het slop halen. De overdrachtsbelasting blijft 2%, de leencapaciteit wordt
stapsgewijs afgebouwd tot 106% in 2018 en alleen nieuwe annuïteitenhypotheken zijn vanaf komend jaar
nog aftrekbaar. Verwacht wordt dat vooral starters hier last van krijgen. Ook in Tynaarlo zal dit het geval
zijn, al is hier tot € 150.000,- wel aanbod te vinden. DNB en CBS doen onderzoek naar de effecten van
alle woningschulden en de posities van starters in het bijzonder. Tenslotte wordt er een
verhuurderbelasting ingevoerd en krijgen verhuurders de mogelijkheid om scheefwonen tegen te gaan
door huren met voldoende huishoudinkomen met 1% + inflatie te verhogen. Niet ondenkbeeldig is dat na
de verkiezingen in september er andere/ aanvullende maatregelen om de woningmarkt zullen wordt
afgesproken. Ingeschat wordt dat de effecten van genoemde maatregelen voor Tynaarlo niet zal leiden tot
al te grote verschuivingen binnen de woningmarkt van de gemeente Tynaarlo.
Cluster 9 : Financiën
De maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 betekenen een beperking van de rijksuitgaven. Dat zal
vertaald worden in de verdeling en de hoogte van het gemeentefonds.
Het Gemeentefonds wordt voor 2012 gekort met een bedrag van € 256,3 miljoen, zijnde een verlaging van
het accres. Dit kan voor Tynaarlo leiden tot een structureel lagere uitkering van ruim € 400.000.
De daling is met name het gevolg van het hanteren van de nullijn en in mindere mate de doorwerking van
de reguliere voorjaarsbesluitvorming.
Daarnaast zien we dat in de collectieve sector de medeoverheden € 380 miljoen inleveren in 2013 op het
Gemeentefonds in de vorm van een lager accres. Dit is al eerder vertaald in een bedrag van ca € 743.000
in de concept-perspectievennota 2012. In 2013 worden de gemeente verplicht om mee te werken aan
schatkistbankieren, zonder leenfaciliteiten. Dat betekent dat overtollige middelen bij het rijk moeten
worden “gestald” in plaats van b.v. in depot bij de BNG. Dit kan weer effect hebben op de winst van de
BNG en aansluitend de dividenduitkering van deze bank.
Omdat onze gemeente een grote financieringsbehoefte heeft hebben we geen overtollige middelen om
weg te zetten.
De btw-verhoging naar 21% heeft invloed op het besteedbaar inkomen van de inwoners.

Bedrijfsvoering
De modernisering van de arbeidsmarkt is een van de punten die genoemd staat in het begrotingsakkoord.
Ook staat het versneld verhogen van de pensioenleeftijd benoemd als een maatregel, net als de nullijn
voor de ambtenaren en de hervormingen rondom de WW en het ontslagrecht. Voor de interne organisatie
kan dat gevolgen hebben voor het personeelsbeleid van de Gemeente Tynaarlo.
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4. Overzicht van de indexeringen, uitgangspunten en aannames voor de
(meerjaren)begroting 2013 - 2016
De begroting 2013-2016 wordt opgesteld op basis van de uitgangspunten die er zijn voor bestaand beleid
en die in deze perspectievennota zijn opgenomen.
•

Incidentele meevallers en tegenvallers die gedurende het jaar kunnen ontstaan en die geen
directe bestemming hebben toevoegen resp. onttrekken aan de Algemene Reserve Grote
Investeringen

•

De prijsindex voor kosten en voor subsidies aan derden vaststellen op maximaal 0 % voor het
jaar 2013 en daarna (2014 en later) op 1.5%.

•

De indexering van (budgetten van) de gemeenschappelijke regelingen stellen op maximaal 0 %
voor 2013, en daarna (2014 en volgende jaren) 1,5%.

•

Een verhoging van de totale belastingdruk met maximaal 2 %

•

Uitgaan van 85% compensabiliteit van BTW.

•

Daarnaast zijn bestaande kaders dat de begroting voor 2013 reëel sluitend moet zijn en dat de
reservepositie gedurende de bestuursperiode voldoende ruimte moet bieden aan een nieuw
bestuur om keuzes te kunnen maken en om voldoende weerstandvermogen te garanderen.

•

De hierna genoemde indexen hanteren.

Indexen
De meerjarenbegroting wordt opgesteld op basis van de huidige inzichten en verwachtingen en aannames
voor de komende jaren. De belangrijkste indexeringen en uitgangspunten voor de meerjarenbegroting zijn
hieronder aangegeven. Daarbij wordt in de eerste kolom aangegeven wat de indexatie in de begroting
2012 is geweest en wordt daarna aangegeven welke indexen nu voor de komende jaren 2013, 2014, 2015
en 2016 worden voorgesteld.

Opgenomen in
Begroting 2012
en verdere jaren

2013

2014

2015

2016

0,00%

0,00%

1,50%

1,50%

1,50%

1,00%

0,00%

1,00%

1,00%

1,00%

0,00%

1,50%

0,00%

0,00%

0,00%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Prijsindex
Personeelskosten
loonkosten (CAO, structureel)
Tijdelijke extra lasten personeel
door eenmalige stijging
pensioenpremies en zvwaanpassing
Rente vast geld, boekwaarde
grondexploitaties en eigen
financieringsmiddelen
Rente kort geld op te nemen
Rente kort geld uit te zetten

Voorstel:
De indexen en uitgangspunten hanteren bij de op te stellen begroting 2013 – 2016.
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5. Financiële kaders en voorstellen intensiveringen en nieuw beleid
5. 1 Actualisatie van verwachte begrotingsresultaten en voor de jaren 2013-2016
5.1.1

Toevoeging jaarschijf 2016

In de begroting 2013 zullen wij –conform de wettelijke regels- de jaarschijven 2014, 2015 en 2016
opnemen.
5.1.2

Begroting 2013-2016

In het onderstaande overzicht wordt begonnen met het structurele tekort vanuit de meerjarenbegroting
2012-2016. Aansluitend hebben wij deze aangevuld met nieuwe bekend geworden zaken.
2012
Tekort in meerjarenbegroting 2012
College programma opvang risico's
Vervallen dekking bouwleges uit Argi
Vervallen raming Precariorechten
Effecten o.b.v. de voorjaarsbrief 2012
Hogere bijdrage wsw Alescon
Oplossen knelpunten
Nog niet bestuurlijk ingevulde taakstellingen:
a. brandweer € 90.000 (€ 60.000 in te boeken)
b. monumenten € 59.000
9 Nieuwe rijksbezuinigingen 2012 e.v.
10 Diversen nog onbekend. Stelpost.
11 Subtotaal
1
2
3
4
5
6
7
8

2013

2014

125.000

250.000

2015
653.429
250.000

24.000
126.346
0
490.000

24.000
126.346
77.594
490.000

24.000
126.346
77.594
490.000

2016
653.429
250.000
280.000
24.000
126.346
77.594
490.000

30.000
30.000
30.000
30.000
59.000
59.000
59.000
59.000
p.m.
743.000
743.000
743.000
743.000
p.m.
p.m.
200.000
200.000
200.000
1.597.346 1.999.940 2.653.369 2.933.369

bij: nieuw beleid 2013 met structurele lasten:
12 Rentederving bij aanwending Essent-reserve:
1. achterstallig onderhoud wegen
1.500.000
67.500
67.500
67.500
67.500
2. brinkenplan
745.000
33.525
33.525
33.525
33.525
3. sport: blaashal, kleedkamers .c.a.
500.000
22.500
22.500
22.500
22.500
2.745.000
Totaal te dekken in de komende jaren:
1.720.871 2.123.465 2.776.894 3.056.894

Toelichting op voornoemde onderdelen.
1 In de begroting 2012-2015 ontstaat er een structureel tekort in de jaarschijf 2015. Dit tekort wordt
doorgetrokken naar de jaarschijf 2016.
2 In het onlangs gepresenteerde collegeprogramma is voor de opvang van risico's een bedrag van
€ 250.000 structureel opgenomen. Voor 2013 wordt dit bedrag voor 50% opgenomen omdat de
risico's inzake de decentralisaties lager worden ingeschat. Dit als gevolg van het feit dat de
voorgenomen decentralisaties zijn opgeschoven in de tijd.
3 Tot en met 2015 wordt een deel van de raming bouwleges gedekt door een onttrekking aan de Argi.
Ingaande 2016 vervalt deze onttrekking ten bedrage van € 280.000.
4 Voorts vervalt een eerder geraamde en verwachte opbrengst precariorechten € 24.000.
5 Uit de voorjaarsbrief 2012 komt een structureel effect. Dit heeft zijn doorwerking naar 2013 e.v.
6 De gemeentelijke bijdrage aan Alescon wordt verhoogd met een bedrag van € 77.594 ingaande 2014.
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7 De knelpunten betreffen vooral de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening € 150.000,
vervanging deklagen € 80.000 en het oplossen van verkeersknelpunten alsmede de verbetering van
fiets- en wandelpaden € 250.000.
8 Binnen de begroting 2012 zijn een aantal taakstellingen opgenomen. Deze kunnen niet allemaal
volledig worden geëffectueerd. Het betreft brandweer € 30.000 en monumentenzorg € 59.000
9 De accressen voor 2012 en 2013 zijn inmiddels door het Rijk bekend gemaakt. Deze leiden ertoe dat er
Een bedrag van € 467 miljoen wordt gekort op het gemeentefonds voor 2012 en 2013.
Het structurele effect is € 743.000 nadelig. T.o.v. van eerdere aannames is de tegenvaller € 113.000.
10 Er staan nog een aantal zaken op de rol die tot tegenvallers kunnen leiden. Daarbij moet worden gedacht aan de herverdeling van het gemeentefonds in 2014 en decentralisaties van taken en budgetten.
Hiervoor is een stelpost opgenomen van afgerond € 200.000.
Dit is het subtotaal van de effecten op de meerjarenbegroting 2012-2014.
11 Dit is een tussentelling.
12 Voor een drietal zaken nieuw beleid is gekozen voor dekking binnen de reserve Essent.
Wij hebben hierbij de beleidsregel dat de gederfde renteopbrengst binnen het desbetreffende
programma wordt opgelost. Zie hiervoor de nrs. 11 en 12 in onderstaand dekkingsplan.

Het college heeft voor de invulling van het dekkingsplan gezocht naar een balans tussen: beperkte
lastenverzwaring, bezuinigingen fysiek domein, bezuinigingen sociaal domein en een aanvullende
taakstelling op de bedrijfsvoering.

Dekkingsplan:
1. Verhoging collectieve lastendruk 2%. (11,5% ozb).
2. Verhoging collectieve lastendruk 2%.( 5% ozb) 2014.
3. Verhoging collectieve lastendruk 2%.( 5% ozb) 2015.
4. Verhoging collectieve lastendruk 2%.( 5% ozb) 2016.
5. Schrappen oplossing knelpunten
6. Verlaging programma wegen
7. Verlaging programma groen
8. Taakstelling in clusters 5 en 6 (2013)
9. Taakstelling in clusters 5 en 6 (2014)
10. Bezuiniging Zwembad Aqualaren
11. Dekking nr. 12. 1 en 2 uit programma Beheer
12. Dekking nr. 12. 3 uit programma Sport
13. Bedrijfsvoering 2013
14. Bedrijfsvoering 2014
totaal dekkingsplan

Nog te dekken:

2013
460.000

2014
460.000
200.000

2015
460.000
200.000
200.000

490.000
100.000
200.000
350.000

490.000
100.000
200.000
350.000
200.000

100.000
22.500
50.000

100.000
22.500
50.000
50.000

490.000
100.000
200.000
350.000
200.000
170.000
100.000
22.500
50.000
50.000

2016
460.000
200.000
200.000
200.000
490.000
100.000
200.000
350.000
200.000
170.000
100.000
22.500
50.000
50.000

1.772.500 2.222.500 2.592.500 2.792.500

51.629

99.035

-184.394

-264.394

(overschot)

(overschot)

(tekort)

(tekort)

Voor 2013 en 2014 is het dekkingsplan meer dan sluitend. Voor de jaren daarna wordt bezien of
een oplossing binnen de decentralisatietaken in 2015 en 2016 kan worden gevonden.

Toelichting op voornoemde voorstellen:
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Ad 1 – 4 Verhoging collectieve lastendruk
In ons collegeprogramma ‘Samen investeren in de toekomst’ hebben we opgenomen, dat we vasthouden
aan een stijging van de lastendruk van maximaal 2%, tenzij een te zware druk op het sociale domein om
compensatie vraagt. Aangezien de voorgenomen rijksdecentralisaties op het sociale domein niet (meer) in
2013 zullen worden gerealiseerd, maar (naar verwachting) in 2014 gaan wij voor 2013 uit van een stijging
van de lastendruk van 2%.
Bij de uitwerking van dit uitgangspunt hebben wij tevens rekening gehouden met een langere
afschrijvingstermijn voor de riolering. Deze schreven wij tot dusverre in 25 jaar af. Ervaring leert dat het
buizenstelsel in de praktijk veelal 60 jaar of nog langer meegaat. In overleg met de accountant hebben wij
daarom besloten de afschrijvingstermijn te brengen naar 50 jaar, wat resulteert in ca € 324.000 lagere
structurele lasten oftewel € 24 per aansluiting.
Deze teruggaaf aan de burger wordt ‘gecompenseerd’ door een eenmalige extra ozb-verhoging van
11,5%. Deze bestaat uit:
- algemene verhoging lastendruk
2%
- geen stijging afvalstoffenheffing en riolering
3%
- compensatie gedaalde rioolrechten
6,5%
Totaal

11,5%

Deze deels financieel-technische maatregel levert op jaarbasis vanaf 2013 € 460.000 op. Uitgaande van
0% stijging van de afvalstoffenheffing en riolering vanaf 2014 (eventuele meerlasten kunnen deze jaren
naar verwachting uit de samenhangende bestemmingsreserves worden gedekt) kan het ozb-tarief vanaf
2014 dan met 5% stijgen om de totale lastendruk met 2% te laten stijgen.
Waar de gemiddelde lastendruk met 2% stijgt, oftewel rond € 11,-, ontstaan voor individuele groepen wel
effecten. In bijlage III hebben wij deze nader uitgewerkt. In het algemeen kan gesteld worden dat:
1. Huurders wel profiteren van de rioolrechtenverlaging, maar als alleen gebruiker van het onroerend
goed geen hogere ozb betalen. Wij achten dit aanvaardbaar, ook door de eventuele compensatie
die de eigenaren van het onroerend goed (veelal de woningcorporaties) hiervoor mogelijk door
zullen berekenen in de vorm van een huuraanpassing;
2. Eigenaren van onroerend goed betalen tot een WOZ-waarde van rond € 300.000 een
vergelijkbaar bedrag aan woonlasten als in 2012.
3. Vanaf deze WOZ-waarde van € 300.000 ontstaat een stijging. Voor eigenaren van een woning
van bijvoorbeeld € 600.000 oplopend tot ca € 35. Wij achten dit aanvaardbaar mede vanuit de
overweging dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen;
4. Voor bedrijven ligt, mede omdat zij wel het gebruikersdeel van de ozb betalen, het ‘break-evenpunt’ lager, namelijk bij een WOZ-waarde van € 150.000. In die situatie zijn de totale lasten in
2013 dus gelijk aan 2012. Daar boven ontstaat een lastenstijging, voor bedrijven met een WOZwaarde van € 300.000 € 38 (5%), oplopend tot bijvoorbeeld € 128 voor een bedrijf met een WOZwaarde van € 750.000 (8%). Wij achten dit aanvaardbaar, mede om financiële ruimte te creëren te
kunnen blijven investeren in de centrumplannen Eelde, Vries en Zuidlaren. Daarnaast blijven de
ozb-tarieven ook na deze verhoging .tot de laagste in de Provincie Drenthe behoren,.
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Aanvulling/toelichting op bovenstaande figuren

•
•
•
•
•
•

Het break-even point (vergelijking beide methodieken) voor woningen ligt bij een WOZ-waarde
van ongeveer € 300.000
Het break-even point (vergelijking beide methodieken) voor niet-woningen ligt bij een WOZwaarde van ongeveer € 150.000
Het aantal woningen dat in de categorie tot € 300.000 ligt is 10.004 (= 72%)
Het aantal woningen dat in de categorie € 300.000 tot € 500.000 ligt is 3173 (=23%). Hierbij
stijgen de lasten met € 10 tot € 22 in 2013.
Het aantal woningen dat in de categorie boven € 500.000 ligt is 695 (=5%). Hierbij stijgen de
lasten met € 22 tot € 50 in 2013.
Doorberekening aan huurders door eigenaren hierin niet meegenomen.

Met deze maatregelen creëren wij structurele ruimte in de begroting terwijl de gemiddelde lastendruk als
gesteld met 2% stijgt. Wij beseffen dat voor individuele groepen burgers en bedrijven een iets ander beeld
kan ontstaan, maar vinden dit alleszins verdedigbaar, zeker gelet op het feit dat wij ook na deze
tariefsaanpassingen nog steeds tot de gemeenten behoren met de laagste lasten van de Provincie
Drenthe.
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Ad 5. Schrappen oplossen knelpunten
De noodzakelijke investeringen in met name de digitale dienstverlening (€ 150.000), vervanging deklagen
(€ 80.000) en knelpunten verkeer en vervoer en aanpak wandel- en fietsroutes (€ 225.000) kunnen wij op
dit moment niet structureel dekken. Wij hebben daarom besloten deze uitgaven incidenteel uit de reserves
te dekken. Indien en voor zover dit leidt tot lagere rente-inkomsten in de exploitatie dient dit binnen het
betreffende programma te worden opgelost.
Ad 6. Verlagen programma wegen
Wij zullen primair gaan zoeken naar besparingsmogelijkheden in het minderen van onderhoud aan
bermen en sloten, dat onderdeel is van het programma wegen. Pas daarna zal verlaging van de jaarlijkse
verhoging van € 100.000 aan de orde zijn. Tot en met 2015 hebben wij onverkort in de meerjarenraming
een jaarlijkse verhoging van € 100.000 voorzien, oplopend tot uiteindelijk € 550.000 in 2015. Daarnaast
willen wij een incidentele impuls aan het wegenonderhoud geven van € 1,5 miljoen (zie hierna).
Ad 7. Verlagen programma groen
Wij willen de onderhoudskosten groen verlagen met structureel € 200.000 per jaar. Dit willen we bereiken
door diverse optimalisatiemaatregelen, waaronder het meer extensief onderhouden van bepaalde
groengebieden waar dit mogelijk is.
Ad 8 en 9. Taakstellingen in clusters 5 en 6
Het gaat hier om samen met de betreffende instellingen nader uit te werken maatregelen op het gebied
van leefbaarheid, sociale samenhang en maatschappelijke ondersteuning. In totaal investeren wij hier
rond € 12 miljoen in. Wij willen hierop een taakstellende besparing van € 350.000 (2013), oplopend tot €
550.000 vanaf 2014 realiseren, oftewel 4 – 5%.
Vele jaren hebben wij fors geïnvesteerd in vooral veel voorzieningen en gebouwen. Wij willen dit beleid
herijken met als uitgangspunt een grotere verantwoordelijkheid voor de gebruikers van deze
voorzieningen. In aanvulling hierop willen wij het profijtbeginsel verder toepassen.
Met inachtneming hiervan zal voornoemde taakstellende besparing vooral gevonden moeten worden door:
- beheer en onderhoud van dorpshuizen een directe verantwoordelijkheid van de gebruikers te
laten worden (privatisering);
- afstoten jeugdsozen in de kleinere kernen;
- meer algemeen gebruikelijk maken van WMO-voorzieningen, waarmee een groter beroep op de
eigen verantwoordelijkheid van de burger wordt gedaan;
- besparing op exploitatie openluchtbaden.
Ad 10. Bezuiniging zwembad Aqualaren.
De lasten van Aqualaren zijn op basis van eerdere besluitvorming in de gemeenteraad verlaagd naar
€ 200.000 in het jaar 2015. De besparing bedraagt € 170.000.
Ad 11 en 12. Dekking vervallen renteopbrengst.
De dekking van de vervallen renteopbrengst wordt ten laste van respectievelijk de programma’s
Beheer en Sport gebracht.
Ad 13 en 14. Bedrijfsvoering.
Binnen de bedrijfsvoering wordt een taakstelling opgevoerd die oploopt naar € 100.000 in 2014. Als in
hoofdstuk 1 gemeld, bedraagt de totale taakstelling op de bedrijfsvoering daarmee rond € 1 miljoen.

Voorstel:
In te stemmen met voorgaand dekkingsplan.
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Mutaties in de lopende begroting 2012 met een structureel karakter
In de Voorjaarsbrief 2012, die ook wordt behandeld in de vergadering van 3 juli 2012, wordt een aantal
mutaties vastgesteld, dat invloed heeft op de begroting 2013. De structurele effecten worden nu
meegenomen in deze perspectievennota en in de op te stellen begroting 2013.
5.1.3

Overige financiële effecten

Personeelskosten
Eind april is er een principeakkoord voor een nieuwe Cao gemeenten gesloten tussen de VNG en de
vakbonden. De Cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 juni 2011 en loopt tot 31 december 2012.
De gevolgen zijn verwerkt in de jaarrekening 2011 en de begroting 2012. In de meerjarenbegroting wordt
rekening gehouden met extra incidentele kosten i.v.m. afspraken rondom loopbaanontwikkeling. (voor
2013 t/m 2015).
Op basis van het zgn “Lenteakkoord” dan wel Begrotingsakkoord 2013 is op rijksniveau besloten om de
ambtenarensalarissen te bevriezen voor 2013. Er wordt in de begroting 2013 dan ook geen rekening
gehouden met een cao verhoging. Wel zal er als gevolg van de “’slechte”’ financiële positie van het ABP
rekening worden gehouden met een hogere pensioenpremie van 1% in 2013. Ook zal er rekening moeten
worden gehouden met een verhoging van de salariskosten als gevolg van de maatregel “uniform
loonbegrip” en ZVW aanpassing voor werkgevers. De verhoging zal ca ½ % verhoging met zich
meebrengen. Voor 2014 en volgende jaren wordt rekening gehouden met een verhoging van 1%. Deze
geldt als een algemene verhoging die ingezet kan worden voor een cao-aanpassing of een
pensioenpremieverhoging.
Renteontwikkelingen en treasury
De financiële effecten van de lagere rente zijn voordelig voor de gemeente Tynaarlo. Voordelen op de
kortlopende leningen hebben een tijdelijk karakter. Bij de begroting 2009 is de interne rekenrente verlaagd
van 5% naar 4.5%. Voor kortlopende financieringsmiddelen wordt uitgegaan van 2%.Op basis van de
inzichten in renteontwikkeling wordt geen verdere verlaging dan wel een verhoging voorgesteld voor de
komende jaren.
Inflatie en prijsindexen reguliere lasten gemeente
In de vorige perspectievennota 2011 is de prijsindex voor de jaren 2012 en 2013 op 0% gesteld en voor
2014 en 2015 op 1,5%. Deze willen wij ongewijzigd laten.
Voor 2016 stellen wij voor om de index ook op 1,5% te bepalen. (Gelijk aan het jaar 2015).
5.1.4
Algemene Uitkering
De effecten van de junicirculaire 2012 hebben wij nog niet kunnen opnemen omdat de circulaire nog niet
openbaar is gemaakt. Wel hebben wij op basis van informatie over de accresontwikkeling in 2012 en 2013
een berekening opgesteld.

Jaar
2012
2013

Bedrag
€ -405.000
€ -743.000

De lagere uitkering in 2012 zal éénmalig ten laste van de Argi worden gebracht. De structurele verlaging
ingaande 2013 is meegenomen in het overzicht onder 5.1.2.
Relevante informatie over de juni-circulaire 2012 zal nog separaat aan de Gemeenteraad worden
aangeboden.
De eerstvolgende informatie over de uitkering uit het Gemeentefonds na de juni-circulaire wordt vermeld
in de komende september-circulaire. In de Najaarsbrief 2012 worden de effecten van deze circulaire naar
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voren gebracht. Door de demissionaire status van het Kabinet en de vorming van een nieuwe coalitie in
het najaar zullen er geen nieuwe beleidsvoornemens worden opgenomen in deze circulaire.

5.1.5 Bijstellingen (incidenteel)
Voor een aantal incidentele tegenvallers hebben wij t/m 2015 gelden gereserveerd in de Argi, zodat we
die incidenteel afdekken.Het gaat daarbij om de navolgende zaken:
1.
2.
3.

Lagere bouwleges
Boekwaardeplafond OBT
Overige bijstellingen
Totaal

280.281
50.000
97.933
427.614

Vorenstaande wordt voor de periode 2012 t/m 2015 nog incidenteel in de begroting opgevoerd en ten
laste gebracht van de Argi. In de begroting 2011 is dit op pagina 7 eerder toegelicht. De structurele raming
inkomsten bouwleges worden momenteel door lagere bouwactiviteiten niet geheel binnen gehaald. Deze
lagere opbrengst wordt voorlopig gecompenseerd door te beschikken over de Argi. Dit in de verwachting
dat de inkomsten op termijn zullen herstellen en het niveau weer wordt gerealiseerd van de structurele
raming.
Voor o.a. het complex “Vriezerbrug-zuid” mogen de rentelasten niet worden geactiveerd. Dit betekent dat
deze als last in de begroting worden opgenomen. Omdat wij een beleidswijziging met betrekking tot dit
complex voorstaan is de opvang van de rentelast tijdelijk.
Ten aanzien van de overige bijstellingen kan worden aangegeven dat dit met name betrekking heeft op
extra stijging van kosten van goederen en diensten waar wij niet direct invloed op hebben. Hierbij moet
worden gedacht aan energiekosten en verzekeringspremies.

5.2 Stand van Algemene Reserves en beschikbare incidentele middelen
De algemene reserve van de gemeente bestaat uit de Algemene Reserve Calamiteiten (Arca) en de
Algemene Reserve Grote Investeringen (Argi).
5.2.1
Algemene reserve Calamiteiten (Arca)
De Arca dient als weerstandsvermogen voor de opvang van de gevolgen van calamiteiten en risico’s. In
de nota weerstandsvermogen 2011 ( raad 25 januari 2011) is dit beleid uitgebreid verwoord.
Per 1 januari 2012 is de stand € 9.436.000. Hierin zit inbegrepen een bedrag van € 3.000.000 voor een
nieuwe bestuursperiode.
5.2.2
Algemene Reserve Grote Investeringen (Argi)
De Argi heeft momenteel een breder doel, te weten:
1. Buffer voor opvang van risico's. Dit betekent onderdeel van het weerstandsvermogen.
2. Buffer voor de opvang van tegenvallers in de lopende exploitatie.(voor- en najaarsnota en jaarrekening)
3. Basis voor het genereren van renteopbrengsten t.b.v. dekking incidenteel nieuw beleid.
4. Goed rentmeesterschap t.b.v. de toekomst/ nieuw bestuur in 2014.
5. Budget voor noodzakelijke wensen.
6. Budget voor het gemeentelijk aandeel in co-financiering.
De Argi is de reserve die wordt gebruikt in directe relatie met de exploitatie.
Incidentele meevallers die gedurende het jaar kunnen ontstaan worden toegevoegd aan deze reserve en
Incidentele tegenvallers worden aan de Argi onttrokken. Per 1 januari 2012 is de stand van de Argi
€ 3.659.000. Inclusief de afdekking van het tekort in de jaarrekening 2011 ten bedrag van € 2.019.668 en
de overige vermeerderingen en verminderingen in 2012 komt het saldo ultimo 2012 uit op een bedrag van
€ 1.898.611 negatief.
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Dit bedrag is in principe de basis voor de dekking van de in deze perspectievennota 2012 opgenomen
incidentele lasten voor de jaren 2013 en volgende jaren.
Omdat er in 2011 een voorziening is getroffen van € 4.000.000 voor de afdekking van verliezen binnen
het complex De Bronnen is het saldo in deze reserve sterk gedaald. Wij hebben dan ook het voorstel om
het tekort in de Argi in 2012 weer aan te vullen door een onttrekking aan de reserve Arca van € 3.830.586
om de dekking van nieuw beleid mogelijk te maken.( zie 5.3.2)
De financiële ruimte in de Argi bepaalt ook de ruimte die beschikbaar is voor de invulling van incidenteel
nieuw beleid.
Tot nu toe wordt jaarlijks een bedrag van ongeveer € 1 miljoen aan rente (uit bestemmingsreserves en uit
de Arca) toegevoegd aan de Argi als structurele voeding. Door de terugloop in de reserves wordt de
renteopbrengst in de komende jaren lager.
Incidenteel wordt hieraan nog toegevoegd eventuele overschotten uit bestemmingsreserves.
De Argi wordt gebruikt voor intensiveringen van beleid of voor incidenteel nieuw beleid.
5.3 Voorstellen intensiveringen en nieuw beleid
5.3.1

Invulling in de jaarschijven

Incidenteel nieuw beleid
Inmiddels hebben wij de voorlopige lasten voor incidenteel nieuw beleid voor 2013 op een rij gezet.
Daarbij is als vertrekpunt genomen de voornemens zoals vermeld in de jaarschijf 2013 in de begroting
2012. (blz. 8). Aansluitend zijn nieuwe voornemens en verplichtingen opgenomen.
Voor de jaren 2014 en volgende is nog geen invulling gegeven.
2012
A
1
2
3
4

Nieuw beleid ten laste van Essent-reserve
Achterstallig onderhoud wegen
Brinkenplan
Sport: blaashal, kleedkamers .c.a.
totaal ten laste van Essent-reserve
Dekking rentederving is als structurele last
opgenomen in pers.pect.nota 2012

B
5
6
7

Nieuw beleid ten laste van IAB-reserve
Tijdelijke huisvesting mfa Borchkwartier
Huur tijdelijke units sportveld Tynaarlo
totaal ten laste van reserve IAB

C
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nieuw beleid ten laste van ARGI
Groei Borchkwartier
Tips
Millennium
Musea en Kunst & Cultuur
Breedtesport
Gebiedsgericht beleid
Subsidie Trias handhaven
Speelruimte
Modernisering bibliotheekwerk
Gedragsbeïnvloeding en oplossen lokale knelpunten

2013

2014

2015

1.500.000
745.000
500.000
2.745.000

450.000
35.000
485.000

125.000
47.500
40.000
75.000
89.000
150.000
65.000
40.000
90.000
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2016

2012
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

verkeer.
Middelen Economische zaken/Recreatieve sector
Hogere pensioenpremie
CAO-afspraken loopbaangeld
Wachtgeld vml bestuurder
Resultaat van de voorjaarsbrief 2012 d.d. 30 mei jl
Jeugdsoos Plexat
Wachtgeld vml bestuurder(s)

0
0
166.302

2014

2015

2016

p.m.
150.000
46.500
17.000
42.088

Rotondes Groningerweg - Aansl. A28

Frictiekosten RUD
Jeugdsoos Plexat Eelde
Afronden ruiterpad Eelde/Paterswolde
Frictiekosten ivm bezuinigingen onderwijs
Herziening GVVP 2012
Reconstructie Dorpsstraat Tynaarlo
Verb. verkeersveiligheid Eisenbroeken Tynaarlo
Reconstructie Roozand/ Zuurschelanden
Herinrichten Brink/Schipborgerweg Zeegse
Doorontwikkeling digitale dienstverlening
Uitvoering Centrumplan Vries
Investeren in een duurzame leefomgeving
ISD begroting 2013 (b&w 4 juni)
Recreatief informatievoorzieningenpunt
Dekking rijksbezuiniging 2012 Lager accres
in juni-circulaire 2012.
totaal
ten laste van middelen in de ARGI
41

2013
100.000
25.000
200.000
135.000
68.400

30.000
80.000
48.000
95.000
150.000
100.000
200.000
60.000
39.000
54.066
405.000
729.302

2.203.554

0

0

Bestemming resultaat 2011
De door ons college voorgestelde resultaatbestemming 2011 is niet door uw Raad vastgesteld..Wij willen
deze (grotendeels noodzakelijke) voorstellen weer in heroverweging brengen.

2012
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

voorstellen bij bestemming resultaat jaarrek. 2011:
Pensioenverplichting wethouders (nr 1)
Toevoeging aan reserve IAB (nr 2)
Cao- afspraken (nr 3)
Restauratie monumenten (nr 4)
Kleedkamers vv Actief (nr 5)
Archeologische waardenkaart (nr 6)
Digitalisering milieuvergunningen ( nr 7)
Toevoeging aan reserve participatie (nr 8)
nieuw onderkomen scouting (nr 9)
Verbetering fietspaden (nr 10)
Duurzame leefomgeving (nr 11)
Totaal ten laste van Argi uit hoofde van
resultaatbestemming 2011

2013

2014

2015

2016

235.000
112.980
150.000
32.000
106.000
15.000
140.000
145.000
100.000
200.000
10.000
1.245.980
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0

5.3.2

Doorwerking naar Argi.

In bijlage IV laten wij zien, wat het effect is van deze onttrekking op de Argi. Daarin wordt zichtbaar dat de
Argi eind 2013 uitkomt op een negatief saldo van € 3.830.586. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de
eerder voorgestelde aanwending van € 4.000.000 uit de Algemene Reserve Calamiteiten ( ARCA) niet is
doorgevoerd zoals was voorgesteld bij de jaarrekening 2011. Wij vinden het noodzakelijk dat deze
overheveling alsnog wordt doorgevoerd tot het tekort van € 3.830.586.
De Arca heeft op 1 januari 2012 een saldo van € 9.435.852. Na de voorgestelde overheveling bedraagt
het saldo van de Arca nog € 5.605.266. Hierin is een bedrag van € 3.000.000 begrepen voor een nieuwe
bestuursperiode.
5.4 De omvang van het weerstandsvermogen.
In ons collegeprogramma hebben wij aangegeven dat het beschikbare weerstandsvermogen in ieder
geval gelijk is aan het noodzakelijke weerstandsvermogen. De ratio willen we op 100% houden.
In de jaarrekening 2011 is de ratio uitgekomen op 111%.
Een verdere doorrekening van het weerstandsvermogen in relatie tot weerstandscapaciteit leidt tot het
volgende beeld.
Jaar

onvoorzien

2011
2012
2013
2014
2015
2016

75
75
75
75
75
75

Onbenutte
belastingcapaciteit
1.700
1.700
1.240
1.040
840
640

Arca

Argi

AR
OBT

totaal

4.793
9.436
5.605
5.605
5.605
5.605

1.882
-1.898
0
0
0
0

2.126
1.593
1.593
1.593
1.593
1.593

10.576
10.906
8.513
8.313
8.113
7.913

Benodigde
weerstandscapaciteit
9.530
9.530
9.530
9.530
9.530
9.530

Ratio

111 %
114%
89 %
87 %
85 %
83 %

Om de ratio weer op 100% te brengen dient de algemene reserve aangevuld te worden ten laste van
bestemmingsreserve(s). Daarbij ligt de aanwending van de Reserve Essent het meest voor de hand.
Voor 2013 betekent dit een ophoging met een bedrag van € 1.017.000. Daarna dient dit jaarlijks te worden
verhoogd met € 200.000.
Dit heeft een nadelige invloed op de renteopbrengst in de exploitatie. Hiervoor kan gebruik gemaakt
worden van het opgevoerde budget van respectievelijk € 125.000 in 2013 en € 250.000 in 2014, zoals
vermeld in onderdeel 5.1.2 regel 2, Collegeprogramma opvang risico’s.
Ten aanzien van de algemene reserve van het OBT hebben wij het voornemen om deze onderdeel te
laten uitmaken van de algemene reserve calamiteiten. Op deze wijze ontstaat een beter inzicht in de
beschikbare weerstandscapaciteit.

5.5 Voorstel:
Binnen de eerder geschetste context van veranderde omstandigheden en onzekerheden zijn wij
voornemens om ten aanzien van het nieuw beleid incidenteel het navolgende voor te stellen.
De definitieve vaststelling vindt plaats bij de behandeling van de begroting 2013.
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Akkoord gaan met:
1. de aanwending van de Argi ten behoeve van de dekking van incidentele lasten
voor nieuw beleid 2012 en enkele specifieke reserveringen uit hoofde van
resultaatbestemming 2011 tot een bedrag van € 1.975.282.
2. de aanwending van de Essent-reserve ten behoeve van de dekking van incidentele
lasten voor nieuw beleid in 2013 tot een bedrag van € 2.745.000.
3. de aanwending van de IAB-reserve ten behoeve van de dekking van incidentele
lasten voor nieuw beleid in 2013 tot een bedrag van € 485.000.
4. de aanwending van de ARGI ten behoeve van de dekking van incidentele
lasten voor nieuw beleid in 2013 tot een bedrag van € 2.203.554.
5. de overheveling van € 3.830.586 van de Arca naar de Argi ultimo 2012.
6. De algemene reserve OBT onderdeel laten uitmaken van de Algemene Reserve
Calamiteiten ultimo 2012.
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6. Kaders beleid en accenten in te bereiken doelen 2013 en verdere jaren op basis
van vastgesteld beleid
Cluster 0 : Algemeen Bestuur
Programma’s

1 Algemeen Bestuur , 5 Communicatie , 6 Publiekszaken

Beleidsdoelen en
afspraken

Welke doelen willen we bereiken?
Uitgangspunt voor deze beleidsdoelen zijn de burger als klant en de burger als
partner van de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat burgers, bedrijven en
instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen. Bij ontwikkelen van beleid
willen we in een zo vroeg mogelijk stadium een interactieve rol van bewoners en
ondernemers. Wij willen oplossingsgericht werken. De persoonlijke en klantgerichte
benadering staan voorop.

Wij maken daarvoor de volgende afspraken voor de jaren 2012-2014, zoals die ook
in collegeprogramma zijn opgenomen
Goede dienstverlening aan burger, bedrijven en instellingen.
 Het huidige, hoge niveau van dienstverlening blijft behouden.
 Informatievragen worden vanuit 1 loket afgehandeld.
 De kwaliteit van de digitale dienstverlening is toegenomen en 24 uur per dag
toegankelijk.
 We ontwikkelen een digitaal ondernemersloket.
 Bij ons bekende gegevens vragen wij niet nogmaals aan bij burgers, bedrijven
en instellingen.
 Het tarief voor dienstverlening is kostendekkend.
 Klachten worden snel en zorgvuldig afgehandeld.
Afstand tot het bestuur verkleinen
 Aan alle voorstellen en besluiten wordt een communicatieparagraaf toegevoegd.
 Grotere betrokkenheid van inwoners bij beleidsontwikkeling en uitvoering in de
gemeente.

Maatschappelijke
effecten

Met het huidige beleid zijn de doelen erop gericht om te voorzien in het invullen van
problemen of behoeften .Wat gaat de burger, bedrijf of instelling er concreet van
merken?
Goede dienstverlening aan burger, bedrijven en instellingen
 Het huidige, hoge niveau van dienstverlening blijft behouden
o Blijvend goede waardering voor de diensten aan het loket (7.8 of
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hoger), telefonische bereikbaarheid (7,5 of hoger) .(bron: Benchmark
Publiekszaken, 2011).
o Verder stimuleren van werken op afspraak. Het percentage gemaakte
afspraken bedraagt in 2013 minimaal 25 % (bron: Benchmark
Publiekszaken, 2011). Dit betekent tegelijkertijd minder collectieve
openingstijden, een snellere afhandeling en een efficiëntere inzet van
het personeel.
o Kanaalsturing (brief, telefoon, bezoek of digitaal afnemen) zorgt ervoor
dat inwoners, bedrijven en instellingen zelf kunnen kiezen hoe
producten of diensten afgenomen worden. De ontwikkeling van het
digitale kanaal geven wij daarbij prioriteit.
o Voldaan wordt aan de vastgestelde servicenormen (aansprekend en
aanspreekbaar in ons gedrag).
o Wij beschikken over één plek, ons KCC, waar de regie op alle contacten
en informatievragen tussen inwoners en gemeente plaatsvindt.
De kwaliteit van de digitale dienstverlening is toegenomen en 24 uur per dag
toegankelijk
o Waar mogelijk online inzicht in de gegevens die de overheid van hen
heeft.
o Per januari 2015 voldoet “Tynaarlo geeft antwoord ®” aan de
doelstellingen van de centrale overheid.
o Actuele en vraaggestuurde informatievoorziening via een toegankelijke
en overzichtelijke website; de waardering van de website wordt steeds
beter, en wordt in 2013 gewaardeerd met het cijfer 7.1 of hoger (bron:
burgerpeiling waar staat je gemeente).
We ontwikkelen een digitaal ondernemersloket, zodat alle ondernemers op een
eenvoudige manier terecht kunnen bij een loket voor alle vragen op hun gebied.
Bij ons bekende gegevens vragen wij niet nogmaals aan bij burgers, bedrijven
en instellingen, zodat de administratieve lastendruk voor klanten afneemt, ook
omdat er geen regelgeving is waar dit niet noodzakelijk is.
Het tarief voor dienstverlening is kostendekkend en verhoudt zich goed tot
omliggende gemeenten.
Klachten worden snel en zorgvuldig afgehandeld. 95% van de meldingen en
klachten is binnen de termijnen volgens servicenormen afgehandeld.

Afstand tot het bestuur verkleinen
 Grotere betrokkenheid van inwoners bij de gemeente, bij beleidsontwikkeling en
uitvoering in de gemeente
o Op alle mogelijke beleidsterreinen worden burgers in een vroeg stadium
betrokken bij nieuw beleid/ nieuwe ontwikkelingen.
o Burgers kunnen periodiek kennismaken met het gemeentebestuur als
“gast van de raad” en tijdens “bijeenkomsten van de nieuwe inwoners”
o De jeugd wordt actief bij het besturen van de gemeente betrokken
o Belangstellenden kunnen kennismaken met de gemeente via
rondleidingen.
 Aan alle voorstellen en besluiten wordt een communicatieparagraaf toegevoegd
o De gemeenteraad kan bij alle voorstellen toetsen en beoordelen of
communicatie voldoende is verlopen.
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Cluster 1 :

Openbare Orde en Veiligheid

Programma’s

3 Brandweer en rampenbestrijding , 4 Openbare orde en veiligheid

Beleidsdoelen en
afspraken

Een veilige woon en werkomgeving is het doel. Dat willen bereiken door als
gemeente, samen met burgers, instellingen en bedrijven ervoor te zorgen dat we
goed met veiligheid omgaan. Door afspraken vantevoren, door voorlichting, maar
ook door het handhaven van regels en een adequate zorg waar het nodig is.

Wij maken daarvoor de volgende afspraken voor de jaren 2012-2014, zoals die ook
in collegeprogramma zijn opgenomen
Realiseren van een veilige woon en werkomgeving
- de veiligheidsbeleving wordt blijvend hoog gewaardeerd.
Van repressie naar preventie
- Er is structurele aandacht voor de vrijwilligers van de brandweer en haar
preventieve taken.
- Brandweerposten met vrijwilligers blijven gevestigd in de gemeente, ook bij
verdere regionalisering.
- Er vindt doorlopend scholing plaats op de gebieden van crisismanagement en
rampenbestrijding.
- 80% van alle huishoudens is in het bezit van een rookmelder.
- De leerlingen van alle groepen 8 van de basisscholen in onze gemeente krijgen
onderwijs in brandveiligheid en EHBO.
- de decentralisatie van de Drank en Horeca wordt geïntegreerd opgepakt, vanuit
ondermeer handhaving door inzet van Buitengewone opsporingsambtenaren en
jeugdbeleid.

Maatschappelijke
effecten

De doelen met het huidige beleid zijn erop gericht om te voorzien in het invullen van
problemen of behoeften .Wat gaat de burger, bedrijf of instelling er concreet van
merken?
Realiseren van een veilige woon en werkomgeving



De veiligheidsbeleving wordt blijvend hoog gewaardeerd
o De subjectieve veiligheidsbeleving van inwoners wordt gewaardeerd
met een 7,1 of hoger (metingen gebaseerd op waar staat je
gemeente.nl. Niveau 2010 is norm.

Van repressie naar preventie
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Er is structurele aandacht voor de vrijwilligers van de brandweer en haar
preventieve taken. Brandweerposten met vrijwilligers blijven gevestigd in de
gemeente, ook bij verdere regionalisering. Er vindt doorlopend scholing plaats
op de gebieden van crisismanagement en rampenbestrijding.
o De brandweerorganisatie is paraat; In Drenthe is de bestuurlijke
afspraak gemaakt dat in 80% van alle gevallen dit binnen de Drentse
normering van 15 minuten valt. Ook rukt de brandweer minder uit voor
loze meldingen.
o 90% van de belangrijkste bereikbaarheidskaarten zijn opgesteld.
o Voor alle risico opleverende objecten zijn treffende
veiligheidsmaatregelen aanwezig: de gevaarlijke plekken staan vermeld
op de Drentse Risicokaart (zwembaden, luchthaven, LPG stations en
gaswinninglocaties).
o De risico lopende objecten zijn in beeld en vermeld op de Drentse
Risicokaart en er zijn passende noodplannen aanwezig.



Evenementen vinden plaats binnen de normen voor overlast: In alle
evenementenvergunningen zijn voorwaarden opgenomen, zoals eindtijden ten
aanzien van geluid/muziek, erop toezien dat evenemententerreinen schoon en
opgeruimd achtergelaten worden en dat de inrichting van evenemententerrein
hulpverleningsdiensten ongehinderd evenemententerrein en omwonenden
kunnen bereiken.
- Vergunningen die worden afgegeven worden gecontroleerd conform
risicomatrix en het uitvoeringsprogramma.
- Verzoeken van burgers om handhavend optreden worden 100% in
behandeling genomen.
- Vandalisme verminderd aan en rond schoolgebouwen in de gemeente.
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Cluster 2: Verkeer en mobiliteit
Programma’s

8 Wegen, 13 Verkeer en vervoer

Beleidsdoelen en
afspraken

Uitgangspunt voor deze beleidsdoelen is een goede en veilige bereikbaarheid van
alle dorpen, wijken en kernen. Een goede bereikbaarheid van voorzieningen in de
directe nabijheid of in de regio vinden wij belangrijk. Daarbij zorgen wij voor een
duurzame en kostenefficiënte werkwijze, ondermeer door terugdringen van
lichtoverlast en energiekosten.

Wij maken daarvoor de volgende afspraken voor de jaren 2012-2014, zoals die ook
in collegeprogramma zijn opgenomen.
Optimale mobiliteit
 De voorzieningen voor langzaam verkeer en openbaar vervoer zijn goed en
toegankelijk ingericht voor alle verkeersdeelnemers.
 Er zijn verkeersknelpunten weggenomen door het aanleggen van rotondes in de
Punt, Donderen en Paterswolde.
 De aanleg van Transferium de Punt en het aanpakken van de op en afritten van
de snelweg op de Groningerweg worden voorbereid in samenwerking met onze
partners in de regio.
 In de herziening van voorterrein luchthaven worden de gevolgen van de
voorgenomen baanverlenging op het gebruik van de wegen meegenomen.
Veiligheid in het verkeer
 De beschikbare middelen voor wegonderhoud worden in eerste instantie ingezet
ten behoeve van de veiligheid van de hoofdwegen.
 We gaan versneld investeren in het uitvoeren van wegonderhoud.
 We investeren in aanleg en onderhoud van fietspaden.
 Alle scholen in het basisonderwijs hebben het label “verkeersveilige school’.
 Verkeersveilig gedrag van alle doelgroepen wordt bevorderd door het bieden
van programma’s voor gedragsbeïnvloeding.

Maatschappelijke
effecten

De doelen zijn erop gericht om te voorzien in het invullen van problemen of
behoeften .Wat gaat de burger, bedrijf of instelling er concreet van merken?
Optimale mobiliteit
- Een goede en veilige bereikbaarheid van alle dorpen, wijken en kernen en
een optimale bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers De
bereikbaarheid van de buurt met de auto wordt gewaardeerd met een 8.1 of
hoger. (norm 2010)
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-

Het openbaar vervoer wordt gewaardeerd met minimaal een 7.0 (norm
2010).
Verbeteren van bereikbaarheid en parkeermogelijkheden bij winkels en
voorzieningen, gewaardeerd met minimaal een 7,2 (norm 2010).

Veiligheid in het verkeer (schone, hele en veilige wegen)
- sobere en degelijke kwaliteit van de inrichting en het beheer op een
BOR niveau 6.
- verkeersveiligheid op alle terreinen verbeteren. De verkeersveiligheid
wordt gewaardeerd met minimaal een 6.4 (norm 2010).
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Cluster 3: Economische Zaken, Recreatie en Arbeidsmarktbeleid
Programma’s

18: Recreatie en toerisme, 19: Economische Zaken, 30: Arbeidsmarktbeleid

Foto’s overgenomen met toestemming www.cwinet.nl

Beleidsdoelen en
afspraken

Uitgangspunt voor deze beleidsdoelen is een goed ondernemersklimaat waarbij
voldoende kansen zijn voor ondernemers en voor werkzoekenden. Wij zorgen voor
een samenhangende aanpak. Hierbij hebben we aandacht voor regionale
ontwikkelingen, lokale ondernemers en het naar vermogen bijdragen van inwoners
aan het (vrijwilligers) werk dat nodig is. Ook zorgen we ervoor dat werkzoekenden
goed geëquipeerd de arbeidsmarkt betreden door onderwijs, leerbanen, re-integratie
en bemiddeling.

Wij maken daarvoor de volgende afspraken voor de jaren 2012-2014, zoals die ook
in collegeprogramma zijn opgenomen
Actief ondernemersbeleid
 De centrumplannen voor Vries en Eelde Paterswolde en de deelplannen voor
Zuidlaren zijn vastgesteld.
 Acquisitie voor schone bedrijvigheid op de bedrijventerreinen.
 We voeren structureel overleg met de ondernemersverenigingen en gaan
regelmatig bij bedrijven op bezoek.
 De exploitatiesubsidie aan de luchthaven stopt per januari 2013.
 We ontwikkelen centraal inkoopbeleid waarbij lokale en regionale ondernemers
een positie krijgen.
Iedereen werkt mee
 Alle jeugdwerklozen worden toegeleid naar het onderwijs of dragen op een
andere manier bij aan de maatschappij.
 Wij zijn een leerbedrijf en bieden stageplaatsen en werkervaringsplaatsen.
 Samen met Alescon zetten wij ons in voor meer werkgelegenheid voor mensen
met een beperking.
 Dit jaar krijgt de visie op Werken naar Vermogen vorm.
Aantrekkelijk zijn voor toeristen
 We formuleren beleid op het gebied van toeristische en (verblijfs)recreatie
voorzieningen.
 De bed en breakfastnotitie is gereed.
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Maatschappelijke
effecten

De doelen zijn erop gericht om te voorzien in het invullen van problemen of
behoeften. Wat gaat de burger, bedrijf of instelling er concreet van merken?
Actief ondernemersbeleid



Aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, goede bereikbaarheid en
voorzieningen. Dit wordt gewaardeerd -door de ondernemers- met een
hogere notering uit het MKB onderzoek dan voorgaand jaar.
 Ondernemers krijgen en ervaren ondersteuning bij initiatieven en doorlopen
van procedures, door inzet van de bedrijvencontact functionaris.
 Investeren in winkelgebieden in samenhang met woningbouwontwikkeling
en voorzieningen.
 Ontwikkeling rondom Groningen Airport Eelde en bedrijventerrein
luchthaven, uitgaande van de ruimere kaders van de provinciale
omgevingsvisie en ondersteuning door gemeente.
 Startende jongeren komen in aanmerking voor gemeentelijke ondersteuning
met steun van Rabobank Noord-Drenthe van maximaal 10.000, Ruimte voor zorginstellingen en recreatie & toerisme. Daarnaast blijven er
weekmarkten.
 Weinig tot geen leegstand van bedrijfspanden en winkelruimte.
Iedereen werkt mee
 Iedereen die kan werken wordt aangesproken en aangemoedigd om
daadwerkelijk aan de slag te gaan. Mede daardoor heeft Tynaarlo laagste
werkloosheid van Drenthe.
 Inwoners ervaren ondersteuning bij het vinden van passend (vrijwilligers)
werk. Iedereen doet op een of andere manier mee.

Aantrekkelijk zijn voor toeristen





Toename van bezoekers en toeristen en goede bekendheid van
evenementen, natuurgebieden, bezienswaardigheden en activiteiten.
Toename van arbeidsplaatsen binnen de sector toerisme en recreatie.
Opwaardering van de kwaliteit van verblijfsrecreatieve voorzieningen,
gewaardeerd door ondernemers en toeristen.
Optimalisatie routenetwerk voor fietsers, wandelaars en ruiters.
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Cluster 4: Onderwijs
Programma’s

25: lokaal onderwijs

Beleidsdoelen en
afspraken

Onderwijs is één van de speerpunten voor het gemeentelijk beleid als basis voor
onze toekomst en de taak van de school om kinderen waarden en normen bij te
brengen. Voor het onderwijs geldt dat de gemeente Tynaarlo een bijdrage wil
leveren aan die voorwaarden op grond waarvan de scholen en instellingen hun
(onderwijs)taak beter kunnen vervullen. Dit geldt met name op het gebied van
huisvesting, lokale onderwijsvoorzieningen en zorg- en kwaliteitsbeleid. Ook door de
uitvoering van de leerplichtwet en het leerlingenvervoer wordt getracht de deelname
aan onderwijs zoveel mogelijk te bevorderen.
Samen met het onderwijs zetten we ons in voor een goede zorgstructuur rondom de
scholen. Vanuit ons onderwijsbeleid ondersteunen en faciliteren we de verschillende
schoolbesturen bij het uitvoeren van hun werk. Met het onderwijs als partner willen
we het schoolverzuim verder terugdringen. Ook goede onderwijshuisvesting is een
belangrijke voorwaarde om tot goede onderwijsresultaten te komen. Wij willen dat de
schoolgebouwen voldoen aan alle technische en functionele voorwaarden om goed
onderwijs te kunnen bieden. Samen werken we er aan dat alle kinderen goed
worden voorbereid op de toekomst.

Wij maken daarvoor de volgende afspraken voor de jaren 2012-2014, zoals die ook
in collegeprogramma zijn opgenomen
Optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd
 Het schoolverzuim is afgenomen.
 Niemand verlaat school zonder een startkwalificatie.
 We zien er intensief op toe dat de schoolbesturen er alles aan doen om
kwalitatief goed onderwijs te bieden.
Goede onderwijshuisvesting
 Alle schoolgebouwen voldoen aan de technische en functionele voorwaarden
om goed onderwijs te kunnen bieden.
Realiseren van dagarrangementen
 Op alle scholen in de gemeente krijgen de kinderen een breed aanbod van
cultuur- en sportonderwijs.
 Er is een doorlopende leerlijn gerealiseerd op de gebieden van sport, kunst en
cultuur.
 Het 7 tot 7 beleid is volledig ontwikkeld en ingevoerd.
 Alle schoolgebouwen voldoen aan de technische en functionele voorwaarden
om goed onderwijs te kunnen bieden.
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Maatschappelijke
effecten

De doelen zijn erop gericht om te voorzien in het invullen van problemen of
behoeften. Wat gaat de burger, bedrijf of instelling er concreet van merken?
Optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd
 Scholen hebben aandacht voor goede kwaliteit, zoals dat wordt beoordeeld door
de inspecteur Onderwijs (bron : informatie inspectie onderwijs) en dat leidt ertoe
dat het onderwijs met een 7.6 of hoger wordt gewaardeerd (norm 2010).
 Blijvend goed toezicht op verzuim, leidend tot een absoluut verzuim dat 0 wordt.
Het relatief verzuim wordt 5% lager.
 Het aantal voortijdige schoolverlaters wordt lager (bron: leerplichtadministratie).
 Leerlingen - die op grond van hun psychische of lichamelijke vermogens of om
reden van levensbeschouwelijke aard - naar een andere school vervoerd
moeten worden, worden zo adequaat mogelijk vervoerd tegen de laagste
kosten. Kwaliteit blijven bewaken door regelmatig overleg te hebben
met de vervoerder. Dat wordt gewaardeerd door de ouders met een 7 of hoger
(bron: 2-jaarlijks onderzoek onder ouders).
Goede onderwijshuisvesting
 Alle scholen voldoen aan de technische en functionele eisen. Wensen en
problemen zijn bekend en bij onderwijspartners is bekend hoe die problemen
worden opgelost.
Realiseren van dagarrangementen
 Alle ouders in staat stellen arbeid en zorg voor kinderen te combineren, hetgeen
ondermeer vraagt om een betere aansluiting c.q. afstemming tussen
schooltijden, opvangtijden en recreatietijden.
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Cluster 5: Sociale samenhang en leefbaarheid
Programma’s

Programma 21: Welzijn (waaronder jeugd en gezin), Internationale samenwerking en
accommodatiebeleid/MFA’s
Programma 22: Kunst & cultuur
Programma 26: Sport

Beleidsdoelen en afspraken

Als gemeenschap moeten we goed voor elkaar zorgen. Inwoners zorgen voor elkaar
en de gemeente ondersteunt daarbij. Ondersteuning vindt plaats door:
 de sociale samenhang en een goed leefklimaat in wijken en buurten te
bevorderen;
 optimale ontwikkelingskansen te bieden voor jeugd en jongeren;
 bij te dragen aan een gezonde, betrokken en actieve leefomgeving voor alle
inwoners;
 inwoners bewust te maken van en te betrekken bij noden/zorgen in hun
omgeving;
 voorwaarden te scheppen voor een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van
activiteiten/evenementen, vrijetijdsvoorzieningen en accommodaties voor alle
inwoners;
 een bijdrage te leveren aan de millenniumdoelen.

In het collegeprogramma zijn daartoe de volgende afspraken voor de jaren 20122014 opgenomen:
Integraal accommodatiebeleid en een goed leefklimaat voor onze burgers
 MFA Yde is vóór de zomer van 2013 opgeleverd
 MFA Zeijen is in het voorjaar van 2014 opgeleverd
 We stimuleren de kavelverkoop in de wijk Groote Veen door te streven naar
opdrachtverlening voor de MFA aan het einde van 2013 met een geplande
oplevering aan het einde van 2015
 Wij zijn voornemens de aanbesteding voor de MFA’s in Zuidlaren (inclusief
sportaccommodatie) en Vries te realiseren
Betrokkenheid als basis voor een goed sociaal beleid
 Er is duidelijkheid over de te volgen koers rondom mantelzorg
 We onderzoeken de mogelijkheid een Fairtrade gemeente te worden in 2012

Maatschappelijke
effecten

Welke maatschappelijke effecten worden er gerealiseerd en wat gaat de burger er
concreet van merken?
Integraal accommodatiebeleid
 Er worden meerdere multifunctionele accommodaties gebouwd die de (sterk)
verouderde onderwijs-, sport- en welzijnsaccommodaties vervangen.
 Door de optimalisatie van de gebruiksintensiteit van accommodaties kunnen
voorzieningen worden geclusterd en zullen organisaties meer (inhoudelijk) gaan
samenwerken
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De aanwezigheid van voldoende en goede (multifunctionele) accommodaties wordt
gewaardeerd met 6,5 of hoger.

Een goed leefklimaat voor onze burgers
 het stimuleren en ondersteunen van activiteiten heeft een zichtbaar positief effect op
de ontwikkelingskansen van jongeren op het gebied van gezondheid, sport/bewegen
en kunst & cultuur.
 De jeugd van 4 t/m 18 jaar ervaart dat er een herkenbare lijn is tussen de activiteiten
op gebieden sport, cultuur, buurtactiviteiten, zowel onder schooltijd als daarbuiten.
De waardering van aangeboden cultuur en sport voorzieningen zijn minimaal op het
niveau van 2010.
 Het aantal sportieve en culturele kennismakingsactiviteiten blijft minimaal gelijk.
 De kwaliteit van de leefbaarheid van de leefomgeving wordt gewaardeerd met een
7,5 (norm 2010)
Betrokkenheid als basis voor een goed sociaal (en gezond) beleid
 Om overbelasting bij vrijwilligers te voorkomen is er ondersteuning voor vrijwilligers
en mantelzorgers; er worden meer vrijwilligers ingezet bij activiteiten die leefbaarheid
bevorderen. Ook is er meer ondersteuning mantelzorgers.
 Het % overgewicht onder kinderen en jongeren stabiliseert.
 Mede door het realiseren van ontmoetingsplekken is het aantal overlastmeldingen
door jeugdigen met 10% afgenomen (volgens de politiemonitor).
 Bewustwording van verschillende doelgroepen met de millenniumdoelstellingen
wordt vergroot, waardoor de onderlinge betrokkenheid, solidariteit, begrip en
bewuste keuzes toenemen.
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Cluster 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Programma’s

28 Wmo (meedoenbeleid), 27 Inkomensvoorzieningen; 29. Minimabeleid; 23.
Volksgezondheid en maatschappelijke zorg

Beleidsdoelen en
afspraken

Doel is dat iedereen in onze gemeenten kan meedoen aan het maatschappelijk
leven. Wij nemen drempels weg die mensen belemmeren, zowel in fysieke zin
(gezond zijn en blijven, beperkingen worden gecompenseerd) als in ontplooiing.
Iedereen participeert en krijgt die ondersteuning die daarvoor nodig is (meedoenpremie, participatietraject, re-integratietraject, minimaregeling, Wmo voorziening,
schuldhulpverleningstraject waaronder budgetcoaching, inburgeringstraject) waarbij
de nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid en het preventieve beleid
(ondersteuning zodat ergere situaties worden voorkomen en de inwoner weer zelf
grip heeft en de eigen verantwoordelijkheid kan nemen).

Wij maken daarvoor de volgende afspraken voor de jaren 2012-2014, zoals die ook
in collegeprogramma zijn opgenomen
Iedereen doet mee
 Voor problemen die mensen kunnen belemmeren deel te nemen aan het
maatschappelijk leven, bestaan binnen de Wmo collectief en algemeen
georganiseerde oplossingen en indien deze niet voldoende zijn, zijn er
individuele voorzieningen.
 Het beleid en de financiën rondom de Wet Werken Naar Vermogen en de Wmo
Begeleiding worden als dat van toepassing is, integraal aangepakt.
 De overgang van Jeugdzorg naar gemeenteniveau is voorbereid voor uitvoering
per januari 2015.
 Alle instellingen en organisaties rondom jeugd werken samen onder regie van
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
 Het Wmo-CJG loket heeft een hekenbare en betrouwbare positie als spil binnen
de doorlopende ontwikkeling en ondersteuning van onze inwoners.
 De jeugd heeft een voor hen herkenbare vorm van inbreng in politieke
besluitvorming op het gebied van jeugdbeleid.
 De Wet op de Schuldhulpverlening is geïmplementeerd.
Een gezonde leefstijl
 De methodiek Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is geïntegreerd in de
werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen
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Maatschappelijke
effecten

De doelen zijn erop gericht om te voorzien in het voorkomen of invullen van
problemen of behoeften .Wat gaat de burger, bedrijf of instelling er concreet van
merken?
Iedereen doet mee
 Het wegnemen van drempels is goed bekend. 80 % van de inwoners weet wat
het Wmo-CJG loket doet en kan betekenen voor de inwoners. En alle nieuwe
klanten van het loket worden thuis bezocht en daar wordt de brede intake
gehouden. De waardering voor het loket is een goed (7.5 norm 2010)
 90% van de beroepsbevolking werkt of doet vrijwilligerswerk.
 Inwoners ervaren dat gebruik kan worden gemaakt van collectieve en algemene
voorzieningen. Toename van het gebruik van de collectieve voorzieningen elk
jaar met 5 %.
 Alle nieuwkomers worden volgens de regels gehuisvest als goede basis voor
deelname aan de samenleving.
Een gezonde leefstijl
 Binnen het jeugdgezondheidsbeleid is aandacht voor het stabiliseren van de
prevalentie van overgewicht en het terugdringen psychosociale problematiek bij
jeugdigen. De jeugd zal merken dat er veel aanbod is om deel te nemen aan
sport en beweging (zie ook cluster 5)
 De gemiddelde gezondheidsbeleving groeit van 80% naar 85%.
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Cluster 7:

Gezonde leefomgeving

Programma’s

9: Riolering en waterbeheersing; 10: Openbaar Groen; 11: Begraven; 12:
Reiniging; 17 Monumentenzorg en archeologie; 20: Milieu

Beleidsdoelen en
afspraken

Uitgangspunt voor deze beleidsdoelen is een aantrekkelijke en gezonde
leefomgeving, die in eerste plaats door inwoners hoog wordt gewaardeerd. De
gemeente streeft er bovendien naar, daar waar die leefomgeving uit balans (dreigt)
te raken, die te herstellen. Voor een gezonde en duurzame leefomgeving moeten
problemen als wateroverlast, bodemvervuiling, teruglopende biodiversiteit en de
uitputting van energiebronnen worden voorkomen of opgelost. Doel is dat dit leidt tot
een grote tevredenheid over de leefomgeving.

Wij maken daarvoor de volgende afspraken voor de jaren 2012-2014, zoals die ook
in collegeprogramma zijn opgenomen
Realiseren van een gezonde en duurzame leefomgeving en
 De gebouwen en voorzieningen met een maatschappelijke functie worden
duurzaam onderhouden en beheerd.
 Er is 15% extra energiebesparing gerealiseerd op openbare verlichting.
 We onderzoeken de mogelijkheid om gemeentelijke gebouwen energieneutraal
te maken, waarbij het gebruik van zonnepanelen de voornaamste denkrichting
vormt.
 We houden vast aan een Diftar systeem voor de afvalinzameling en gaan over
op grondstoffeninzameling.
 De regie op het afvalbeleid is volledig in handen van de gemeente.
Herstel van het ecologisch evenwicht
 Er is een convenant ondertekend met betrokken partijen, dat tot doel heeft het
landschap zo in te richten dat het ondersteunend is aan herstel en behoud van
het ecologisch evenwicht in onze leefomgeving.
 We versnellen de realisatie van een gescheiden systeem voor riolering.
 Alle riooloverstorten in Eelde Paterswolde en Zuidlaren voldoen aan het
waterkwaliteitsspoor (90% vuilreductie).
 De kapverordening is aangepast.
 De lichtvervuiling in het buitengebied is verminderd.

Maatschappelijke
effecten

De doelen zijn erop gericht om te voorzien in het voorkomen of invullen van
problemen of behoeften. Wat gaat de burger, bedrijf of instelling er concreet van
merken?
Realiseren van een gezond en duurzame omgeving

Een goed gewaardeerde leefomgeving
 De waardering voor de directe leefomgeving wordt gewaardeerd op een 7,5
(norm 2010).
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De leefomgeving wordt positief beïnvloed door nabij goed verzorgd openbaar
groen; dat uit zich naast waardering van de bewoners ook in waardering voor de
huizen.

Energieverbruik verminderen
 Het energieverbruik van huishoudens in de gemeente wordt in beeld gebracht
en de gemeente neemt initiatief of ondersteunt in projecten tot het verminderen
van energiegebruik.
Voorbeeldfunctie van de gemeente
 Verlagen van de energielasten binnen eigen werkzaamheden zoals riolering,
openbare verlichting (-15% extra) en binnen eigen gemeentelijke gebouwen.
 Afval wordt door de gemeente als nieuwe grondstof voor het opwekken van
energie gebruikt.
Afval, beheersing van afvalstromen en bron voor opwekken energie
 Zo min mogelijk afval (preventie).
 Afval tegen lage kosten, maar ook zo duurzaam mogelijk, verwijderen. Scheiden
als dit voordeel oplevert voor milieu en kosten. De waardering voor de
afvalinzameling is minimaal een 6,9 (norm 2010).
 Afvalstoffen milieuverantwoord verwerken (afvalscheiding en speciale
verwerking waar nodig).
Begraven en begraafplaatsen
 Goede kwaliteit van het onderhoud op het afgesproken BOR-niveau 8.
 Begraafplaatsen -na de laatste uitbreidingen van de begraafplaatsen de Duinen
en de Eswal- slechts beperkt uitbreiden en een plan ontwikkelen voor het
duurzaam begraven op de bestaande begraafplaatsen. Daarnaast zijn
begraafplaatsen landschappelijk goed ingepast.
Behoud en herstel van het ecologisch evenwicht

Openbaar groen en landschap schoon, heel, veilig en duurzaam in stand houden
 Sobere en degelijke kwaliteit van de inrichting en het beheer van het openbare
groen op een BOR niveau 6. Dat wordt gewaardeerd door de inwoners met een
6,5 of hoger (norm 2010) voor onderhoud in de wijk).
 Bevorderen van een duurzaam beheer van de openbare ruimte met het oog op
het versterken van de biodiversiteit.
 Het landschap als kernkwaliteit van onze gemeente benaderen en het herstellen
of versterken hiervan met aandacht voor biodiversiteit, uitvoering geven aan het
Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Behouden en ontwikkelen van het cultuurhistorisch erfgoed:



Bij plannen en ontwikkelingen is steeds aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed
(monumentenzorg, monumentale bomen, archeologie en cultuurhistorie) .Deze
aspecten worden steeds in ruimtelijke plannen en procedures opgenomen.
Alle eigenaren van cultuurhistorisch erfgoed krijgen advies bij ontwikkeling,
inrichting, onderhoud en instandhouding.

Lucht, water en grond: overlast en vervuiling tegengaan of oplossen.
 Alle riooloverstorten in Eelde Paterswolde en Zuidlaren voldoen aan het
waterkwaliteitsspoor (90% vuilreductie).
 Wateroverlast wordt voorkomen. Voor bewoners is helder wat aan tijdelijke
overlast verwacht mag worden na hevige neerslag.

______________________________________________________________________________
Perspectieven nota 2012, begroting 2013-2016
Versie definitief voor gemeenteraad 03072012

44

Cluster 8:

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma’s

14: Grondbedrijf; Programma 15: Ruimtelijke ordening; 16: Volkshuisvesting en stedelijke
vernieuwing

Beleidsdoelen en
afspraken

Tynaarlo heeft ruimtelijk gezien een ideale ligging. Het combineert goede
stadsvoorzieningen van Groningen en Assen met een prachtige woonomgeving,
waarbinnen Tynaarlo de positie van groene long heeft.
Cluster Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting draagt bij aan de doelen van een
leefbare woon- en werkomgeving, goede bereikbaarheid, goede centra, en op de
vraag afgestemde woningbouw. De activiteiten in dit cluster bestaan uit:
• Het opstellen van beleid, visies en plannen ten aanzien van de fysieke
leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het Woonplan, Structuurplan en het
Landschapsontwikkelingsplan.
• Het voeren van ontwikkelingsplanologie middels locatie-ontwikkelingen vooral op
basis van het structuurplan en particuliere bouwplaninitiatieven.
• Vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Wij maken daarvoor de volgende afspraken voor de jaren 2012-2014, zoals die ook
in collegeprogramma zijn opgenomen
Waarborgen van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten
 Alle bestemmingsplannen op het gebied van ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting zijn geactualiseerd.
Bouwontwikkeling geënt op woningbehoefte en marktontwikkeling
 De actualisatie van de nota grondbeleid is gereed.
 Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het realiseren van een
themapark voor duurzame energie op Vriezerbrug – Zuid.
 Het woonplan is opgeleverd.
Versterking van de centra van de 3 grote kernen
 De bestemmingsplannen voor de centrumplanontwikkelingen in de drie grote
kernen zijn vastgesteld.
Woningbouwprojecten: Zuidoevers, De Bronnen
 Het ontwerp bestemmingsplan voor locatie de Bronnen in Vries is vastgesteld.

Maatschappelijke
effecten

De doelen zijn erop gericht om te voorzien in het voorkomen of invullen van
problemen of behoeften .Wat gaat de burger, bedrijf of instelling er concreet van
merken?
Waarborgen van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten
 Het borgen van de kwaliteiten wordt geborgd doordat op concreet planniveau
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nadrukkelijk gestuurd en getoetst wordt op de stedenbouwkundige ,
cultuurhistorische en landschappelijke voorwaarden. Bij ieder voorstel aan de
gemeenteraad wordt deze toetsing en behoud van kwaliteiten duidelijk gemaakt.
Rechtszekerheid voor burgers en bedrijven wordt geborgd doordat beschikt kan
worden over vastgestelde en actuele bestemmingsplannen die burgers en
bedrijven rechtszekerheid bieden.

Bouwontwikkeling geënt op woningbehoefte en marktontwikkeling
 De woonbehoefte is in beeld en is de basis voor plannen en afspraken.
 Herijking en uitvoeren prestatieafspraken met de corporaties, zodat ook ouderen
en starters voldoende kansen krijgen.
Versterking van de centra van de 3 grote kernen
 Inwoners en ondernemers worden betrokken bij de voorbereidingen van
centrumplannen en ontwikkelingen in centra van de drie hoofdkernen. De
gemeente faciliteert waar mogelijk bij de realisatie.
 Onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden voor een themapark voor duurzame
energie op Vriezerbrug Zuid.
Woningbouwprojecten
 Locatieontwikkeling vindt plaats volgens actuele planning en bijstellingen waar
dat nodig is. De gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld van noodzakelijke
bijstellingen en de gemeente voert regie op de realisatie.
 Ontwikkelen locaties Ter Borch, Oude Tolweg Zuid, Donderen, Vries De
Bronnen, Zwarte Lent, Groote Veen en Zuidoevers.
Een goede vergunningverlening, controle en handhaving
• In het kader van de wettelijke overheidstaak worden binnen de normen
vergunningen verleend, gecontroleerd en vindt er handhaving plaats
• Integrale handhaving t.b.v. omgevingsvergunning.
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Cluster 9: Financiën
Programma’s

2 Budgetcyclus, 7 Algemene Middelen

Beleidsdoelen en
afspraken

Om in tijden van zwaar weer op financieel gebied het werk goed te kunnen blijven uitoefenen is
het belangrijk een zodanige kwaliteit van de plannen en voortgangsrapportages bereiken, dat
deze bijdragen aan de betrouwbaarheid en transparantie van de organisatie. Het uitgangspunt is
om met een helder financieel beleid en risicomanagement, tegen zo laag mogelijke lasten, de
bewoners een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau te bieden.
Wij maken daarvoor de volgende afspraken voor de jaren 2012-2014, zoals die ook in het
collegeprogramma zijn opgenomen:
Een sober financieel beheer met een gezonde reservepositie
 We zorgen voor een sluitende en inzichtelijke begroting met een gezonde reservepositie.
 We realiseren een risicodekking van minimaal 100% met daarbij een eenmalige structurele
ophoging van de risicobuffer van € 250.000 in 2013 die structureel doorwerkt.
 Incidentele financiële meevallers voegen wij in beginsel toe aan de algemene reserve.
 Alle rijkskortingen worden binnen het betreffende programma opgevangen, waarbij eventuele
problemen kunnen worden gecompenseerd vanuit nieuw beleidsgeld.
Beheersing van de lastendruk
 We gaan uit van een stijging van de totale lastendruk van maximaal 2%, tenzij een te zware
druk op het sociale domein om compensatie vraagt.
Adequaat risicomanagement
 Het beleid op rekenrente en treasury wordt scherper en actiever ingezet, uitgaande van
concernfinanciering.
 De planning en controlcyclus is vereenvoudigd.
 Bij besluitvorming over nieuwe projecten of het wijzigen van bestaande plannen brengen wij
het effect op het weerstandsvermogen in beeld en vullen zo nodig het benodigde bedrag
aan.

Maatschappelijke effecten

De doelen zijn erop gericht om te voorzien in het invullen van problemen of behoeften .Wat gaat
de burger, bedrijf of instelling er concreet van merken?
Een sober financieel beheer met een gezonde reservepositie en beheersing van de
lastendruk
Een evenwichtige belastingheffing en een goede kwaliteit van klachtenbehandelingen
Uitgangspunt is een stijging van de belastingdruk van maximaal 2% van de betreffende
belastingomzet van de gemeente. Onder belastingdruk wordt daarbij verstaan de
gezamenlijke tarieven van reiniging, riolering en onroerend zaakbelasting.
Met minder middelen proberen zoveel mogelijk voorzieningen in stand te houden; hetgeen
ook voor instellingen en partijen kan leiden tot efficiency of effectiviteitvraagstukken.
Adequaat risicomanagement
met instellingen en verbonden partijen worden afspraken gemaakt voor goede
informatieverstrekking, zodat verrassingen worden voorkomen.
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-

Naast eigen aandacht voor risicomanagement zal ook aan verbonden partijen en
gerelateerde instellingen worden gevraagd inzicht te geven in risico’s
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Bijlage I

Omgevingsanalyse Tynaarlo
mei 2012

Demografie

1.1 Demografische ontwikkelingen

Tussen 2000 en 2008 is in Drenthe al in 40% van de kernen sprake van afname van het aantal inwoners
te zien. De ontwikkeling die de komende jaren wordt voorzien wijkt af omdat het nu op grotere schaal en
gelijktijdig in meer kernen wordt verwacht.

Opvatting provincie: Demografische ontwikkelingen niet tegen gaan
Opvatting van de provincie is niet dat het doel moet zijn om demografische ontwikkelingen tegen te gaan.
Bevolkingsdaling en samenstelling is een trend die niet kan worden voorkomen door het bouwen van
meer woningen en het aanleggen van bedrijventerreinen en wegen. De aanpak is gericht om de gevolgen
van krimp op te vangen en te voorkomen dat samenhangende ontwikkelingen elkaar in een negatieve
spiraal gaan versterken.
1.1.1 Kengetallen
Figuur 1: bevolking 2000-2010

Afgelopen 10 jaar 2000 – 2010:
• Bevolkingsgroei 2000-2009: gemiddeld 85 personen per jaar
• Natuurlijke aanwas: -45 p.j. en sterk dalend (-22 (2000-04) tot -67 (2005-09). Toename sterfte en
afname van geboorte en migratie.
• Migratie +130 p.j. en dalend ( 175p.j.(2000-04), 84 p.j. (2005-09)
• Vertrek 15-25 jarigen, vestiging gezinnen met kinderen en 65+ers
Figuur 2: bevolking 2010 - 2020
Bevolkingsprognose gemeente Tynaarlo 2010-2020
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Uitgangspunten Scenario: Provincie Drenthe
- migratiesaldo gemiddeld 80 per jaar (in lijn met afgelopen 10 jaar
Inwoners
Jaar per 1-1
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 e.o.
Totaal

2010
1.364
1.868
2.063
1.973
1.152
1.073
1.373
1.869
2.419
2.564
2.713
2.409
2.479
1.993
1.609
1.330
966
611
228
59
32.115

2015
1.157
1.480
1.903
1.901
1.161
1.178
1.495
1.555
1.970
2.429
2.592
2.779
2.421
2.391
1.879
1.439
1.055
638
291
76
31.790

2020
1.122
1.270
1.544
1.764
1.114
1.126
1.531
1.591
1.610
1.994
2.469
2.686
2.802
2.394
2.242
1.700
1.187
700
326
111
31.283

groei/krimp
-242
-598
-519
-209
-38
53
158
-278
-809
-570
-244
277
323
401
633
370
221
89
98
52
-832

Figuur 3: bevolkingsopbouw gemeente Tynaarlo 2020

Prognoses 2010 – 2020 (Tynaarlo)
• Afname van ca 800 inwoners (0,3%)
• 8% afname van de bevolking < 25 jaar
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7% afname van de beroepsbevolking (18-65 jaar)
38% toename van 65+ ers
Minder inwoners en een gelijkblijvend aantal huishoudens
Vergrijzing en ontgroening; echter aandeel ‘grijs’ is nu al hoog, incl voorzieningsniveau
Grijze druk Tynaarlo = 36,5 (NL = 25,1) tegenover iedere 100 productieve personen (20-64 jaar) staan
36,5 personen ouder dan 65 jaar
Groene druk Tynaarlo = 43,3 (NL = 38,9) tegenover iedere 100 productieve personen (20-64 jaar)
staan 43,3 personen jonger dan 20 jaar
Demografische druk 79,8 (NL 64,0) Tegenover iedere 100 productieve personen (20-64 jaar) staan
79,8 personen die niet productief zijn (bron : Gemeente op Maat, 2011)
Cijfers Pronexus - leerlingaantallen : van 3250 naar ca. 3169 leerlingen (2012-2022) en 2958 (in
2032)
Leerlingaantallen bij groot aantal basisschool dalen met ca 10-20%. Uitzondering is Ter Borch
met stijging van 40% tot 2022, daarna een lichte daling volgens gegevens Pronexus. (Pronexus
houdt rekening met de verkoop van geplande woningbouwlocaties)
Cijfers op basis van de provinciale prognose. Los hiervan wordt in het woonplan gerekend met
een extra opvang van de regionale behoefte waardoor de effecten van krimp (vergrijzing) iets
verminderd worden (meer migratie)

Prognoses 2010-2030 (!) (Noord Drenthe)
• Toename van ca 1000 inwoners (0,5%)
• 19% afname van de bevolking < 25 jaar
• 11% afname van de beroepsbevolking (18-65
• 66% toename van 65+ ers

jaar)

Figuur 4: stedelijk gebied vs landelijk gebied
Binnen Drenthe is er een belangrijk onderscheid tussen stedelijke en plattelandsgemeente te
onderkennen.

Bevolking
Aantal huishoudens

Drenthe
0%
+9,5%

Platteland
-9,9%
+ 2,7%

Stedelijk
+ 8,4%
+15,1%

1.1.2. Invloed demografische ontwikkelingen op beleidsterreinen (uit van Groei naar Bloei, inspelen
op de gevolgen van bevolkingsdaling – opgesteld door provincie Drenthe)
De demografische ontwikkelingen hebben invloed op een groot aantal beleidsterreinen. In de notitie van
groei naar bloei worden een aantal genoemd; een aantal herhalen wij :

Wonen:
• Aantal (woningvoorraad) en veranderende vraag (woningtype)
• Combinatie van wonen en zorg zal belangrijk worden
• Aandacht hebben voor feit dat in Drenthe niet altijd de beste huizen zijn gebouwd,hetgeen nu kan
leiden tot een extra herstructureringsopgave
• Overaanbod van bestaande woningen, terwijl er een andere behoefte gaat ontstaan.
• De economische crisis versterkt de stagnerende woningmarkt
• Minder opbrengsten van (gemeentelijke) nieuwbouwprojecten
Leefbaarheid en voorzieningen
• Andere bevolkingsopbouw vraagt andere voorzieningen
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•
•
•
•
•

Primair onderwijs (en ook ander onderwijs) onder druk, met als gevolg dat kleinere scholen
het moeilijker (kunnen) krijgen
Behoefte aan zorg neemt toe, inclusief mantelzorg en vrijwilligerswerk
75+ zal groeien en dat leidt tot specifieke en nabije voorzieningen (huisarts, winkels,
postagentschap, bibliotheken)
NB: naast demografische ontwikkelingen is de ontwikkeling van schaalvergroting en efficiency een
trend die er toe leidt dat in kleine(re) dorpen minder of geen voorzieningen (scholen, winkels,
postagentschap meer zijn)
NB: Door de toename van mobiliteit, schaalvergroting en ICT is bereikbaarheid (iets anders dan
nabijheid!) van voorzieningen belangrijker geworden dan beschikbaarheid

Bereikbaarheid
• De opgave is bereikbaarheid te houden van werkgelegenheid, onderwijs en zorg
• Vervoersvraag zal blijven stijgen en vervoersstromen naar de stedelijke centra zullen blijven
groeien
• In kleine dorpen staat de OV verbinding al onder druk ; exploitatie in deze gebieden komt onder
druk te staan (OV bedrijven hebben ook rendementseisen)
• Het PVVP (verkeers en vervoersplan) past zich aan door de reiziger centraal te stellen in
plaats van de infrastructuur
• Er kan gedacht worden aan het combineren van vervoer voor verschillende doelgroepen
(leerlingen / WMO / etc?), meer deur tot deur vervoer

Economie

1.2 Economische ontwikkelingen

1.2.1 Kengetallen
Marktvormen
• Schaalvergroting in de retail; concentratie vindt plaats in de 3 grotere kernen
• In combinatie met schaalvergroting /verdwijnen traditionele dorpswinkels is met name
retail erg gevoelig
• Aantal gevestigde bedrijven = 2.314
• Aantal werkzame personen = 11.520
• 3 grootste sectoren: zorg: 27%, handel, 17,1% en dienstverlening 15,8%
• Groei in zorg, handel en dienstverlening en horeca en recreatie
• Binnen recreatie zit de groei in bed en breakfast en hotels en recreatiewoningen; afname /
stagnatie in campings.
• Afname in industrie, landbouw en financiën
• Stagnatie in onderwijs, openbaar bestuur , vervoer en bouw
• Schaalvergroting in de landbouw
Consumenten
• Groei uitgaven van consumenten in sectoren vrije tijd/ R&T
• Toename mobiliteit
• Gem. WOZ-waarde = €264.000 (NL € 243.000, Drenthe € 216.000)
• 25% van het inkomen wordt uitgegeven aan vrije tijd economie
Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
• Aantal Niet Werkende werkzoekenden = 572
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NWW als % beroepsbevolking is 3,8%
Groei werkgelegenheid van 9980 in 2001 tot 11520 in 2011
Groei beroepsbevolking van 13.000 in 2000 tot 13.900 in 2010. Groei zit voornamelijk in aantal
vrouwen.
Groei aantal vestigingen van 1740 in 2001 tot 2.314 in 2011
Veel ZZp en eigen bedrijven binnen de gemeente (bron: gemeente op maar 2011)

•
•
•
•
•

Werkgelegenheid (gegevens van groei naar bloei; provincie)
• Ontgroening en vergrijzing krijgen komende decennia steeds grotere invloed op aanbodzijde van
werkgelegenheid
• Afname van de potentiële beroepsbevolking is ca 1250 (18-25 jaar)
• Drenthe heeft nog een relatief grote arbeidsreserve (de participatie van potentiële
beroepsbevolking kan omhoog)
• Slechts 85% van de baanopening die gaan ontstaan kunnen door nieuwe instroom op de
arbeidsmarkt worden ingevuld -> er ontstaat krapte
• Vanaf 2017 gaat de beroepsbevolking structureel afnemen en ontstaat er krapte op de
arbeidsmarkt.
• Daling van de beroepsbevolking is wel vaker gebeurd, maar er is nu sprake van een structurele
daling die het bijzonder maakt
• Er is een grote vervangingsvraag voor alle beroepsklassen
• Zorg en Techniek zijn de voornaamste kraptesectoren
• Pendelstromen (voorbeeld) kunnen afname van de beroepsbevolking in een bepaald gebied
compenseren
• Zorgeconomie wordt door velen gezien als een kans om in Drenthe een nieuwe markt aan
te boren
• Aantal banen in diensverlenende sector is afgelopen 10 jaren sterk gestegen van 329 naar 578.
Een andere sterke stijger is de sector zorg (van 76 naar 235)

Ontwikkeling werkgelegenheid gemeente Tynaarlo 2001-2011
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1.2.2 Ontwikkelingen (uit Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte, Ministerie Infrastructuur en Milieu)

______________________________________________________________________________
Perspectieven nota 2012, begroting 2013-2016
Versie definitief voor gemeenteraad 03072012

53

In de nieuwe structuurvisie infrastructuur en ruimte worden voor de periode tot 2040 een vijftal
hoofdontwikkelingen geschetst
- Urbanisatie, krimp, groen en herstructurering: vanaf 2035 stagneert de bevolkingsgroei in Nederland
als geheel
- Economische ontwikkelingen en concurrentiekracht: het Rijk kiest voor een beperkt aantal topsectoren
in aantal stedelijke regio’s
- Mobiliteitsgroei, de reiziger centraal en multimodale samenhang. Met name toto 2020 doet zich de
grootste groei in mobiliteit voor
- Leefbare en veilige omgeving
- Energieontwikkelingen en transitie
Het Rijk heeft hierop anticiperend een drietal hoofddoelen gesteld en daarin 13 nationale belangen (NB)
aangewezen. De relevante nationale belangen voor Tynaarlo zijn in het onderstaande genoemd. Tevens
is hierbij een effect / lokaal gevolg/ lokaal project of dat hierin past voor de gemeente Tynaarlo of
toelichting cursief aangegeven
Vergroten van de concurrentiekracht
NB 1: Excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door aantrekkelijk vestigingsklimaat in
en goede bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met concentratie van topsectoren.
• Tynaarlo maakt deel uit van de Energyport Groningen.
• GAE benoemd als luchthaven van nationale betekenis
NB 2: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en energietransitie. Deze
transitie is nodig voor economische ontwikkeling. Dit vanwege doelen op het terrein van CO2-reductie,
geopolitiek en duurzaamheid. Het is straks de taak van alle gemeenten en provincies om voldoende
ruimte te bieden voor duurzame energievoorziening.
• Het gebied Tusschenwater e.o. aan de oostzijde van onze gemeente maakt deel uit van het
zoekgebied voor grootschalige windenergie
Tynaarlo: nabij / in stedelijke regio met
topsectoren in chemie en energie

Het verbeteren en zekerstellen van de bereikbaarheid
NB 6: Betere benutting bestaande capaciteit.
• Aangegeven wordt dat het hierbij gaat om transferia, etc. Met het
transferium De Punt wordt hierop voorgesorteerd.
NB 7: Instandhouden hoofdnet.
• Onderzocht gaat worden door het Rijk of het bevoegd gezag
luchthaven Eelde aan de provincie kan worden overgedragen.
Waarborgen leefbare en veilige omgeving
NB 8: verbeteren milieukwaliteit (bodem, water, lucht) en bescherming tegen geluidsoverlast en externe
veiligheidsrisico’s.
• Hierin past het project van de sanering van Van Wijk & Boerma te Tynaarlo
NB 12: Ruimte voor militaire terreinen.
• Zeegse staat als militair terrein op de kaart en Donderen als munitieopslagplaats.
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3. Sociaal-cultureel

1. 3

Sociaal Culturele Ontwikkelingen

1.3.1 . Kengetallen / gegevens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarden: dorpsgericht, kleinschalig,
Sociale betrokkenheid meer dan stadsomgeving
Relatief hoog opleidingsniveau,
Geloofsovertuiging: gemengd, niet dominant
Levensstijl: rijk, tweeverdieners, welgestelde ouderen, ook: minder vermogenden, ex-patienten
zorginstellingen
Sociale netwerken meer dan landelijk aanwezig. Meer dan 90% jeugd is betrokken bij een
vereniging of activiteiten (doel cluster sociale leefbaarheid)
Invloed media ; gering en met name lokaal gericht
Individualisering: gematigd, gaat naar verwachting mee met landelijke ontwikkelingen.
Mondigheid burgers: Op basis van een gemiddeld hoog opleidingsniveau kan verwacht worden
dat er sprale is van een behoorlijke mondigheid van burgers.
Invloed vakbonden, ondernemingsraden: niet groot

Gegevens Arcadis, ontwikkelingen en verhuismobiliteit
• Vergrijzing = afnemende verhuismobiliteit
• 30-44 jarigen: hoge verhuisgeneigdheid (populatie: 2.900)
• 45-59 jarigen: afnemende verhuisgeneigdheid populatie: 4.200
• 60-74 jarigen: lage verhuisgeneigdheid (populatie 3.600)

1.3.2. Ontwikkelingen
In de sociale contacten ontstaan vernieuwende vergader- en werkomgevingen met een sociaal en open
karakter welke dienen als zowel werkplek, vergaderplek en ontmoetingsplek. Ook Het Nieuwe Werken is
een vorm van flexibel werken, waarbij netwerken binnen je eigen organisatie, het delen van informatie en
samenwerken de basisgedachtes zijn. Tevens is het nog steeds groeiende aantal zzp-ers in Nederland
een voorbeeld van urban nomads
Zorgvoorzieningen worden geconcentreerd en samengevoegd tot zorgcentra in grotere kernen. In
Paterswolde (de Wieken) en lokatie Ubbels is sprake van concentraties.
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Technologie

1.4 Technologische Ontwikkelingen

1.4.1 Ontwikkelingen

•
•
•
•

Snel voortschrijdende digitalisering:  gevolgen voor detailhandel, maar ook kansen voor
voorzieningen thuis (via internet, communicatie, domotica)
Draadloos, wifi; Dit heft al geleid tot een droobraak in het internet winkelen van huishoudelijke
artikelen (non food)
Duurzame energievormen steeds goedkoper
De opkomst van e-readers en tablets betekent ook andere consumptie van boeken. E-books
worden nog mondjesmaat door uitgevers omarmd, maar tegelijkertijd ligt het schrijven van een
boek voor veel auteurs nu binnen handbereik en zal de consumptie van e-books alleen maar
toenemen nu tablets en e-readers steeds goedkoper worden en in het gemak van de consument
voorzien. In 2010 zijn er ca. 351.000 e-books verkocht, een stijging van 300% ten opzicht van
2009. (Bron InCT)

Ecologie

1.5. Ecologische Ontwikkelingen

1.5.1 Kengetallen / gegevens

•
•
•
•
•
•

78,1% van het land is agrarisch in gebruik, slechts 8,8% bos (NL = 67,5% en 14,4%, Drenthe
72,5% en 16,5%)
Natuur en landschap: selling point: leven in het groen
Klimaatverandering: oa extreme neerslag
Duurzaamheidsbeleid gemeente past hierbij
Duurzaam, en maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Energietransitie

1.5.2. Ontwikkelingen

•
•
•

SVIR: Tynaarlo onderdeel Energyport
SVIR: Elke gemeente dient ruimte te bieden aan energietransitie
Betaalbaarheid van nieuwe energievormen is aan het veranderen; de olieprijzen zijn (blijvend)
hoog. Rendement van nieuwe investeringen neemt toe , kan leiden tot meer
investeringsaanvragen.

Politiek

1.6. Politieke Ontwikkelingen

1.6.1 Ontwikkelingen

•
•

Bezuinigingen landelijk, krimp gemeentefonds
Meer taken/ verantwoordelijkheden bij gemeente (oa transities sociaal domein)
De decentralisaties; dit heeft een nauwe relatie met de Wmo-kanteling.
Om dit te laten slagen, heb je nodig:
- sterk beroep op inwoners; eigen kracht
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•
•

- sterke regierol gemeente
- sterk welzijnfunctie (niet per se gebouwen) (met aandacht voor vrijwilligers/mantelzorgers)
Meer invloed burgers/ burgerparticipatie
Beroep doen op eigen verantwoordelijkheid en eigen vermogen en verdiencapaciteit van burgers.
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Bijlage II

Ken- en stuurgetallen per cluster

Cluster 0: Algemeen bestuur

Thema

1

Bestuur en burgercontact
Goede dienstverlening aan
burgers en bedrijven

2.

Goede dienstverlening aan
burgers en bedrijven

3.

Goede dienstverlening aan
burgers en bedrijven

4.

Informatievoorziening aan
burgers.

5.

Informatievoorziening aan
burgers mbt de Website.

6.

De burger als kiezer

7.

Oordeel burger over de regels

8.

Grotere betrokkenheid van
inwoners bij de ontwikkeling van
nieuw beleid/ontwikkelingen
(burger als partner)

Doelen

Het percentage gemaakte
afspraken bedraagt
minimaal 18%.
De waardering voor de
diensten aan het loket is
een 7.8
De waardering voor de
telefonische
bereikbaarheid is een 7.5
Waardering duidelijkheid,
toegankelijkheid en
informatie via de kranten
Waardering en oordeel
burgers van de website
met een 7.1
Waardering invloed,
vertegenwoordiging,
vertrouwen en beloften mbt
gemeentebestuur
Waardering duidelijkheid,
ontbreken en
tegenstrijdigheid regels
De gemeente betrekt de
burgers in voldoende mate
bij de totstandkoming en bij
de uitvoering van beleid.

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
R
R

17

18

18

25

8.0

7.8

7.8

7.8

7.5

7.5

7.5

7.5

7.2

7.3

7.2

7.2

7.1

7.1

7.1

7.1

6.0

5.9

6.0

6.0

6.3

6.3

6.3

6.3

5.8

5.8

5.8

5.8

Bron : Benchmark Publiekszaken 2011
Bron: Onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ 2011
In 2013 wordt er weer een dergelijk onderzoek gedaan.
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Cluster 1: Openbare orde en veiligheid

1a
2
3

Thema

Doelen

Fysieke en externe
veiligheid 1)
Optimaliseren van
brandweerzorg
Toezicht en
handhaving

Waardering inwoners over
veiligheid in de buurt
Opkomsttijd van de brandweer
in minuten (norm is 15 minuten)
Uitvoering jaarprogramma
handhaving cf planning

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
R
R
7.1

7.2

7.1

7.1

15

11

15

15

Uitvoering cf planning

Cluster 2: Verkeer en mobiliteit

Thema

Doelen

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
R
R

1

Wegen

6

2

* bron : gegevens
gemeente (schouw)
Bereikbaarheid

Openbare wegen schoon,
heel, veilig en duurzaam in
stand houden, tegen
aanvaardbare kosten (BOR)

8.1

3

Verkeersveiligheid

4

Onderhoud

Bereikbaarheid buurt met de
auto
Verkeersveiligheid buurt en
gemeente
Onderhoud wegen en
fietspaden

5

Openbaar vervoer

6

<6

>5

>5

8.1

8.1

8.1

6.4

6.7

6.4

6.4

6.4

6.3

6.4

6.4

Openbaar vervoer in de wijk

7.0

7.1

7.0

7.0

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer in de
gemeente

6.7

7.0

6.7

6.7

7

Parkeren

Parkeermogelijkheden in de
buurt

7.2

7.2

7.2

7.2

8

Parkeren

Parkeermogelijkheden in de
gemeente

6.8

7.0

6.8

6.8

Bron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’ en eigen gegevens BOR (schouw)
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Cluster 3: Economie, toerisme en arbeidsmarktbeleid
Thema

Doelen

Economie:
Tevreden ondernemers,
goed
ondernemersklimaat 1)

Goede score op :
tevredenheid, imago,
communicatie en beleid mbt
MKB en prijs / kwaliteit

De burger als
wijkbewoner 2)

Oordeel burgers winkels in de
buurt

Aantrekkelijke gemeente
voor toeristen en
bedrijven

6.1

6.1

> 6.1

7.9

7.8

7.9

> 6.1

7.9

Te ontwikkelen

Werkgelegenheid in
sectoren
zorg
recreatie en
toerisme
Werkgelegenheid 3)

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
R
R

Te ontwikkelen
Te ontwikkelen
Laagste werkloosheid van
Drenthe (cijfers UWV/CBS)

3% 2,75%

Werkklanten naar werk
Arbeidsplaatsen bij Alescon
Wachtlijsten Alescon
Meten effect re-integratie

90%
80%
109
5%

95%
80%
92
3%

2,75% 2,75%
95%
80%
110
3%

99%
85%
110
0%

1) Bron: jaarlijks onderzoek MKB – vriendelijkste gemeente van Nederland
2) Bron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’.
3) Bron : UWV, CBS en WSW in percentages
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Cluster 4: Onderwijs

Thema

Doelen

1

Leerlingenvervoer

Tevredenheid over vervoer

2

De burger als
wijkbewoner

Oordeel burger basisonderwijs

3

De burger als
wijkbewoner

4

Behalen
startkwalificatie 1)
Kwaliteit basisscholen

5

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
R
R
7,6

7,6

7.3

7.3

7.9

8.1

7.9

7.9

Oordeel burger onderwijs

7.3

7.5

7.3

7.3

Afname voortijdig schoolverlaten

60

55

55

55

Kengetal 2)
Voor inzicht in kwaliteit en
aandacht voor goede
doorgaande ontwikkelings lijnen
van belang:
Kwaliteit van basisscholen is
van voldoende niveau (geen
zwak of zeer zwakke scholen)
Te ontwikelen
Bestuur:
•
Openbaar Onderwijs
•
Protestant Christelijk
Onderwijs
•
Katholiek Onderwijs
•
Gereformeerd Onderwijs

Bron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’ en eigen gegevens
1) Bron : Leerplichtadministratie (absolute getallen)
2) Kengetal; is verantwoordelijkheid van schoolbesturen, maar voor inzicht in
kwaliteit onderwijs voor de gemeente een relevant inzicht.
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Cluster 5: Sociale samenhang en leefbaarheid

1

Thema

Doelen

Accommodaties

Goede en efficiënte huisvesting
Transparantie in kosten
Waardering accommodaties
Oordeel burger
uitgaangsmogelijkheden en
horeca
Oordeel burger cultuur

2

De burger als
wijkbewoner

3

De burger als
wijkbewoner
De burger als
wijkbewoner
De burger als
wijkbewoner
De burger als
wijkbewoner
De burger als
wijkbewoner

4
5
6
7

Oordeel burger verenigingen en
clubs
Oordeel burger
sportvoorzieningen
Oordeel burger
welzijnsvoorzieningen
Oordeel burger leefbaarheid
buurt

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
R
R

6.5

6.5

6.7

7

6.5

6.7

6.5

6.5

6

6.3

6

6

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.7

7.5

7.5

5.8

6.0

5.8

5.8

7.4

7.5

7.4

7.4

250

250

Bron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’ en eigen gegevens.

8

Sport/cultuur

9

Sport

10

Sport

11

Sport

Aantal sportieve en culturele
kennismakingsactiviteiten
gericht op inwoners van de
Gemeente Tynaarlo (meting per
schooljaar)
% Overgewicht groep 2
basisonderwijs
% Overgewicht groep 7
basisonderwijs
% Overgewicht klas 2
voortgezet onderwijs

145

227

-

7,5% 7,5% 7,5%

-

10,7% 10,7% 10,7%

-

4,9% 4,9%

4,9%

Bron: dossieronderzoek gemeente Tynaarlo (punt 8)
Bron : dossieronderzoek GGD (punt 9 t/m 11)
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Cluster 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Thema

Doelen

1

Wmo voorzieningen

Waardering van de
dienstverlening door WmoCJG loket

7.5

7.5

7.5

7.5

2

De burger als
wijkbewoner
Inkomensondersteuning
Gezondheidsbeleving

Oordeel burger
gezondheidsvoorzieningen
Waarderingscijfer ISD door klant

7.4

7.3

7.4

7.4

7.5

7.5

7.5

7.5

3
4

% dat de eigen gezondheid als
goed benoemd

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
R
R

80%

85%

Bron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’ en onderzoek WMO loket en ISD gegevens
4

Wmo-voorzieningen

Aantal uitstaande individuele
voorzieningen

5

Inkomensondersteuning

Aantal inwoners afhankelijk van
inkomensondersteuning

2700

<2700

405

400
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Cluster 7: Gezonde leefomgeving

1

Thema

Doelen

Openbaar Groen

BOR niveau basis/buitengebied
BOR niveau hoofdcentra

2

Begraven

3

De burger als
wijkbewoner
De burger als
wijkbewoner
De burger als
wijkbewoner

4 .1
4.2

5

De burger als
wijkbewoner

Waardering speelvoorzieningen
Waardering straat en
parkmeubilair
BOR niveau groen
BOR niveau gebouwen
Oordeel burger directe
woonomgeving
Oordeel burger onderhoud wijk
Een groene en verzorgde
leefomgeving als basis voor een
goed leefmilieu en waardering
voor de huizen / bebouwing.
Kengetal te ontwikkelen, zoals:
Aantal m2 nabije openbare
groene ruimte per huishouden
Oordeel burger afvalinzameling

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
R
R
6

6

6

6

8

8

8

8

7
6

7
6

7
6

7
6

8
6
7.5

8
6
7.6

8
6
7.5

8
6
7.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.9

6.9

Te ontwikkelen

6.9

7.2

Bron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’ en eigen gegevens

Thema

Doelen

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
R
R

6

Energieverbruik
huishoudens Tynaarlo

Energieverbruik naar beneden

Te ontwikkelen

7

Energieverbruik
gemeentelijke
eigendommen

Energieverbruik naar beneden

Te ontwikkelen

•
•
•

Gemeentelijke gebouwen
Openbare verlichting
Riolering
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Cluster 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Thema

Doelen

1

Waarborgen landschappelijke
en ruimtelijke kwaliteiten

2

Gedragen plannen en visies

Uitvoering LOP
Beleid tav
cultuurhistorie en
archeologie
Centrumplannen
Participatie
gebiedsontwikkelingen
Onderzoek themapark
duurzame energie
Vriezerbrug Zuid
Actualisatie
Bestemmingsplannen
Nieuwe
bestemmingsplannen
en projectbesluiten bij
initiatieven
Totaal
investeringsniveau in
lopende complexen
in miljoenen

3

4

5

6

Actuele bestemmingsplannen

Locatieontwikkeling

Locatieontwikkeling

Locatieontwikkeling

7

Afstemmen woningaanbod en
vraag (kwantitatief)

8

Afstemmen woningaanbod en
vraag (kwaltitatief)

11

Een goede vergunningverlening, controle en
handhaving rondom
omgevingsvergunning

Aantal
grondcomplexen
Grondcomplexen in
ontwikkeling
Totale gronden
complexen niet in
ontwikkeling
Waarvan aangemerkt
als strategische grond
Gemiddeld aantal te
realiseren woningen
Actueel Woonplan en
prestatieafspraken
Aantal projecten met
specifieke aandacht
doelgroepen
Goede kwaliteit
vergunningen; %
bezwaarschriften die
gegrond zijn moet zeer
gering zijn

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
R
R
5

5

6
1

7

2
5

2

1
80%

85%

90%

95%

15

15

15

15

2011 2012

2013

2014

63,2

53,0

37,9

22,7

21

21

21

21

10

10

11

12

2013

2014

138 ha 113 ha 86 ha

86ha

2011 2012

55,5 ha 52ha
24

77

52 ha 52ha
90

90

1
2

<1%

3

<1%

4

<1%

<1%
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Cluster 9: Financiën en belastingen

Thema

Doelen

De burger als
belastingbetaler

Oordeel burger verhouding
gemeentelijke belastingen en
voorzieningenniveau

reserves

Gezonde reservepositie en
weerstandsvermogen volgens
ratio voldoende (V)

belastingen

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
R
R

5.8

5.8

5.8

1.4

1.11

>1

5.8

>1

Trendmatige ontwikkeling van maximaal 2%
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Bijlage III overzicht van de effecten van de OZB verhogingen
OVERZICHT OZB-ontwikkeling
Tabel zoals op de site:
# zijn extra toegevoegd
WOZOZB
Afval
Soort woning
Waarde 2012 2012
nvt
158
Huurwoning *
nvt
227
Huurwoning **
150.000
128
227
Eigen woning **
300.000
255
227
Eigen woning **
450.000
379
227
Eigen woning #
600.000
510
227
Eigen woning #
300.000
536
0
Bedrijf
460.000
802
0
Bedrijf
Bedrijf #
600.000 1061
0
750.000 1326
0
Bedrijf #
* eenpersoonshuishouden met 305 kilo afval
** meerpersoonshuishouden met 605 kilo afval

Riool
2012
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199

Totaal
2012
357
426
554
681
805
936
735
1001
1260
1525

Totaal
2011
357
426
549
671
794
917
719
971
1238
1498

2013: Minus 24,- riool + 11,5% OZB (Tov 2012)
WOZOZB
Afval
Riool
Soort woning
Waarde 2013 2013
2013
nvt
158
175
Huurwoning *
nvt
227
175
Huurwoning **
150.000
143
227
175
Eigen woning **
300.000
284
227
175
Eigen woning **
450.000
423
227
175
Eigen woning
600.000
569
227
175
Eigen woning
300.000
598
0
175
Bedrijf
460.000
894
0
175
Bedrijf
600.000 1183
0
175
Bedrijf
750.000 1478
0
175
Bedrijf

Totaal
2013
333
402
545
686
825
971
773
1069
1358
1653

Totaal
2012
357
426
554
681
805
936
735
1001
1260
1525

______________________________________________________________________________
Perspectieven nota 2012, begroting 2013-2016
Versie definitief voor gemeenteraad 03072012

67

Conclusie verloop belastingen
WOZ2011
Soort woning
Waarde
357
Huurwoning *
426
Huurwoning **
150.000
549
Eigen woning **
300.000
671
Eigen woning **
450.000
794
Eigen woning
600.000
917
Eigen woning
300.000
719
Bedrijf
460.000
971
Bedrijf
600.000 1238
Bedrijf
750.000 1498
Bedrijf

2012
357
426
554
681
805
936
735
1001
1260
1525

2013
333
402
545
686
825
971
773
1069
1358
1653

2014
333
402
552
701
846
999
803
1114
1417
1727

2015
333
402
559
715
868
1029
834
1161
1479
1805

2016
333
402
567
731
891
1060
867
1210
1544
1887

2015
0%
0%
1%
2%
3%
3%
4%
4%
4%
4%

2016
0%
0%
1%
2%
3%
3%
4%
4%
4%
5%

% verhoging/verlaging totale lastendruk tov jaar ervoor

Soort woning
Huurwoning *
Huurwoning **
Eigen woning **
Eigen woning **
Eigen woning
Eigen woning
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf
Bedrijf

WOZWaarde

2011

150.000
300.000
450.000
600.000
300.000
460.000
600.000
750.000

2012
0%
0%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
2%
2%

2013
-7%
-6%
-2%
1%
2%
4%
5%
7%
8%
8%

2014
0%
0%
1%
2%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

stand op 1 januari
comp voor wegen en groen
terugbetaling groot onderhoud wegen 2011 ( 5e van 11 tranche)
Rentederving ivm inzet gelden verkeersplan
Resultaat jaarrekening 2011 (tekort)
tussentelling
Bij: jaarlijks rente over div. reserves
tussentelling
Af: Gefaseerde incidentele bijdr. aan expl. realistische ramingen
Bouwleges
boekwaardeplafond OBT
Overige bijstellingen
Telling bovengenoemde 3 bedragen
Bijdrage Alescon vervallen in perspectievennota 2012 € 48.000 in kolom 2013
Suppletie basisonderwijs
Aankoop Broekveldt-locatie
Centrumplan Eelde al in 2011 verwerkt ipv 2012 €283.000
Nieuwe Akkers
Recreatieve voorzieningen Herinrichting Peize
Groei Borchkwartier
Tips
Boa's (ingaande 2013 structureel opgenomen in begroting).
Millennium
Musea en Kunst & Cultuur
Breedtesport
Gebiedsgericht beleid
Subsidie Trias handhaven
Speelruimte
'11

6e

-47.500
-132.000
-40.000
-76.000
-89.000
-150.000
-65.000
-40.000

-280.281
-50.000
-97.333
-427.614
-67.000
-137.127
-515.000
0
-300.000
-29.120

2012
3.659.389
110.000
90.000
60.000
-2.019.668
1.899.721
1.000.000
2.899.721

Verloop Argi vanaf 1 jan. 2012 tot 1 jan. 2014 na invulling nieuw beleid 2012-2013.

7e

-40.000
-75.000
-89.000
-150.000
-65.000
-40.000

-125.000
-47.500

-280.281
-50.000
-97.333
-427.614
0

-1.642.635
900.000
-742.635

2013
-1.902.635
110.000
90.000
60.000

d.d. 120621
blad 1

Bijlage IV
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Modernisering bibliotheekwerk
Investeren in een duurzame leefomgeving
Gedragsbeïnvloeding en oplossen lokale knelpunten verkeer
Middelen Economische zaken/Recreatieve sector
Plankosten Centrum Vries
Begraafplaats de Duinen
Af: Raad 12 april 2011 Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers
Telling nieuw beleid
Af: comp. BOR bezuiniging GW
telling
Af: frictiekostenbudget bedrijfsvoering
Af: Overheveling naar Arca per 31 december 2011
Bij: Overschot op middelen BCF 2013
Bij: Resultaat voorjaarsbrief 2011
Af: dekking centrumplan Eelde
Af: incidenteel tekort begroting 2012 en 2013
tussentelling
Resultaat voorjaarsbrief 2012
Herziening GVVP 2012
Reconstructie Dorpsstraat Tynaarlo
Verbetering verkeersveiligheid eisenbroeken Tynaarlo
Dekking rijksbezuiniging 2012 lager accres
Tussentelling
Afroming en opheffing bestemmingsreserves:
Afromen egalisatiereserve btw-compensatie
Opheffen best.reserve inrichting OLP ter Borch
Opheffen best.reserve ontwerpfase voorzieningen Ter Borch
Opheffen best.reserve groenbeheersplan
Opheffen best.reserve maatschappelijke stages
0,80

-120.834
-2.483.595

-526.734
-627.374
-166.302
-30.000
-80.000
-48.000
-405.000
-1.356.676
407.375
12.064
205.944
31.946
11.000

22.393

-2.235.154
-150.000

-218.405
-1.064.905

-90.000
p.m.
-100.000
-25.000

0

-2.152.747
-220.000
99.360
-200.000 0,60

-90.000
-100.000
-25.000
-150.000
-100.000

Verloop Argi vanaf 1 jan. 2012 tot 1 jan. 2014 na invulling nieuw beleid 2012-2013.
d.d. 120621
blad 2
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Saldo ultimo 2013
Vries, 21 juni 2012. HH incl. dekking tekort 2011 na raad 19 juni

Hogere pensioenpremies 2013
Cao-loopbaangeld
Wachtgeld voormalig bestuurder
Rotondes Groningerweg/A28
Frictiekosten RUD
Jeugdsoos Plexat Eelde
Afronden ruiterpaden Eelde/Paterswolde
Frictiekosten ivm bezuinigingen onderwijs
Reconstructie Roozand/Zuurschelanden
Herinrichten Brink/Schipborgerweg Zeegse
Doorontwikkeling digitale dienstverlening
Uitvoering Centrumplan Vries
Investeren in een duurzame leefomgeving
Recreatief informatievoorzieningenpunt
Hogere bijdrage ISD begroting 2013

Saldo ultimo 2012

Resultaatbestemming jaarrekening 2011:
toevoeging aan reserve pensioenverplichtingen wethouders
toevoeging overschot voorz. Onderhoud gebouwen aan res. IAB
toevoeging aan exploitatie 2012 ivm Cao-afspraken
toevoeging aan exploitatie 2012 ivm restauratie monumenten
toevoeging aan exploitatie 2012 ivm bouw kleedkamers vv Actief
toevoeging aan exploitatie 2012 ivm archeologische waardenkaart
toevoeging aan exploitatie 2012 ivm digitalisering milieuvergunnningen
instellen reserve participatie
toevoeging aan exploitatie 2012 ivm nieuwbouw onderkomen scouting
toevoeging aan exploitatie 2012 ivm verbetering fietspaden
toevoeging aan exploitatie 2012 ivm duurzame leefomgeving

Opheffen best.reserve klimaatbeleid

-235.000
-112.980
-150.000
-32.000
-106.000
-15.000
-140.000
-145.000
-100.000
-200.000
-10.000
-1.902.635

31.692
-656.655

Verloop Argi vanaf 1 jan. 2012 tot 1 jan. 2014 na invulling nieuw beleid 2012-2013.

-200.000
-135.000
-68.400
p.m.
-150.000
-46.500
-17.000
-42.088
-95.000
-150.000
-100.000
-200.000
-60.000
-54.066
-39.000
-3.840.649

d.d. 120621
blad 3

