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Voorwoord en leeswijzer 
 
 
 
1.  Algemeen. 
Hierbij bieden wij u op basis van artikel 190 van de Gemeentewet de begroting 2013 inclusief de 
meerjarenbegroting 2014-2016 aan.  
De begroting geeft naast inzicht in de belangrijkste doelen en activiteiten voor 2013 ook het financiële 
perspectief van de gemeente. In juli 2012 heeft uw raad de perspectievennota 2012 vastgesteld als 
voorloper op de begroting 2013. Deze begroting past in concept binnen dat kader.  
De nieuwste inzichten rondom de kapitaalbehoefte van het grondbedrijf heeft ons doen besluiten om u 
nadere voorstellen te doen, die afwijken van de rentekaders zoals gesteld in de perspectievennota 
2012. 
 
2. Financieel perspectief. 
Het financiële perspectief baart ons nog steeds grote zorgen. De uitkomsten in meerjarig perspectief 
zijn weliswaar positief. De cijfers zijn gebaseerd op de laatste informatie vanuit het rijk (september-
circulaire) maar vanwege de onduidelijkheden en onzekerheden rondom de rijksuitkeringen staan de 
uitkomsten allerminst vast. Het nieuwe Kabinet zal hopelijk snel helderheid geven wat de bijdrage van 
de decentrale overheden zal zijn in de verwachte rijksbezuinigingen.    
Daarnaast constateren wij dat de ontwikkelingen van de economie erg ongewis zijn en de effecten 
daarvan bespeuren wij nu ook heel duidelijk in onze gemeente binnen diverse grondexploitaties. De 
grondverkopen blijven achter bij de verwachtingen. 
Dit alles betekent dat de kapitaalbehoefte van het grondbedrijf hoger blijft dan geraamd, hetgeen een 
zware wissel trekt op de rentelasten binnen het complex en het uiteindelijke eindresultaat. 
Wij hebben hierop geanticipeerd door tijdens de opmaak van de begroting en in afwijking van de 
kaders de rentefactor neerwaarts bij te stellen met 1% naar 3,5%. 
Dit brengt als gevolg van lagere renteopbrengsten direct gevolgen met zich mee voor het begrotings-
resultaat. Door aan de lastenzijde van de begroting ook kritisch te kijken naar de aanpassing van de 
rentefactor kunnen de tegenvallers deels worden opgevangen. 
Als gevolg van de vertragingen in de verkoop en daardoor langere looptijden van de grondexploitaties 
komen de eindresultaten van de complexen onder druk. Teneinde hiertegen het hoofd te kunnen 
bieden hebben wij het weerstandsvermogen versterkt met een extra buffer van ruim € 6 miljoen ten 
laste van de Essent-reserve. 
Bij de jaarrekening 2012 zullen wij bezien welk bedrag daarvan wordt ingezet als voorziening voor de 
afdekking van mogelijke verliezen binnen de complexen van het grondbedrijf. 
Het overhevelen van een substantieel deel van de Essent-reserve naar de algemene reserve heeft 
gevolgen voor de renteopbrengst.  
Middels de inzet van een in de perspectievennota 2012 opgevoerde stelpost voor de opvang van 
tegenvallers in het collegeprogramma kunnen wij dit oplossen. 
In de perspectievennota 2012 hebben wij de negatieve ontwikkeling van de ratio rondom het 
benodigde en beschikbare weerstandsvermogen geschetst. Met de hierboven genoemde toevoeging  
aan de algemene reserve  brengen wij de ratio weer op 1, zoals ook opgenomen in het collegepro-
gramma. 
 
3. Investeringen. 
Zoals wij in het collegeprogramma hebben aangegeven vinden wij het ook belangrijk dat wij blijven 
investeren in onze gemeente. Daarmee geven wij ook een (bescheiden) impuls aan de economie.  
Wij zijn voornemens om in 2013 tot een bedrag van ruim € 5  miljoen te gaan investeren. Dit is 
exclusief de voornemens binnen de multifunctionele accommodaties en de rioleringen. 
Voor wat betreft structureel nieuw beleid hebben wij in 2013 geen budget opgenomen. Als er middelen 
benodigd zijn voor nieuw beleid dan zal dit middels ombuigingen moeten worden gevonden. 
 
4. Begrotingsresultaat.   
Wij hebben de verwachte structurele  effecten van de najaarsbrief 2012 in het begrotingsresultaat 
2013 en volgende meegenomen. 
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De begroting voor 2013 is materieel sluitend en er is er sprake van een overschot van € 281.906. Dit 
is ons gelukt zonder verdere ingrijpende maatregelen te hoeven nemen dan eerder in de 
perspectievennota 2012 zijn neergelegd. 
Het begrip “materieel sluitend” is een kader van Gedeputeerde Staten, dat zij hanteren in hun rol als 
financieel toezichthouder. Het betekent dat de structurele lasten gedekt moeten worden door 
structurele baten. Wij hebben dit in de begroting helder inzichtelijk gemaakt. 
In de begroting is ook nog een pakket aan taakstellingen opgenomen. Deze hebben wij afzonderlijk in 
beeld gebracht. De invulling van deze taakstellingen vergt een grote krachtinspanning en trekt een 
zware wissel op de organisatie. 
In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de effecten voortvloeiende uit de vorming van 
de RUD.( Regionale UitvoeringsDienst). 
 
5. Onzekere toekomst. 
De uitkomsten van de meerjarenbegroting ontwikkelen zich positiever dan de eerder gepresenteerde 
becijferingen in de perspectievennota 2012. Dit is met name het gevolg van de effecten van de 
najaarsbrief 2012.  
Echter de uitkomsten moeten -zoals gezegd- met de nodige omzichtigheid worden beoordeeld, 
vanwege de grote onduidelijkheid, die er is rondom de ontwikkeling van de rijksvergoedingen en de 
onzekere economische vooruitzichten.  
Ook ten aanzien van de taakoverhevelingen staan er de nodige substantiële transities aan te komen. 
Dit alles brengt nog grote uitdagingen voor onze gemeente met zich mee. 
 
6. Tenslotte.  
Het jaar 2013 wordt het laatste volledige jaar, waarin wij met kracht invulling kunnen en zullen geven 
aan het beleid “Samen investeren in de toekomst” dat wij in het begin dit jaar opgestelde collegepro-
gramma 2012-2014 hebben opgenomen. 
Wij vertrouwen erop dat deze begroting daarop een goed inzicht geeft. 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
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1. Resultaat, bijstellingen, dekkingsplan, nieuwe b eleid en 

vervolgstappen 
 
 
In dit hoofdstuk gaan wij in op: 
 
1. Resultaten, bijstellingen, resultaatbestemming en materieel sluitende begroting. 
2. Overzicht van de beschikbare structurele en incidentele middelen 2013 en de invulling hiervan. 
3. Vervolgstappen en onderzoeken. 
 
 
1. Resultaat, bijstellingen, resultaatbestemming en  materieel sluitende begroting. 
  
1.1 Resultaten en bijstellingen. 
De voorliggende begroting 2013 van de gemeente is sluitend. In meerjarig perspectief is er ook sprake 
van een sluitende begroting. 
Het gepresenteerde resultaat is als volgt tot stand gekomen: 

a. Op basis van de in de perspectievennota 2012 neergelegde kaders is de concept-begroting 
2013-2016 opgesteld. 

b. Door een hogere kapitaalbehoefte binnen het grondbedrijf en een daarmee samenhangende 
hogere rentelast zijn in afwijking van de vastgestelde kaders de rentelasten en –baten 
neerwaarts bijgesteld.   

c. De effecten van de september-circulaire 2012 zijn verwerkt. 
d. De verwachte structurele effecten van de najaarsbrief 2012 zijn meegenomen. 
e. Vanwege een ophoging van de weerstandscapaciteit zijn de effecten van het rentevrij-maken 

van een groot deel van de “Essent-reserve” opgenomen en opgevangen binnen de daarvoor 
in de kaderbrief opgenomen buffer voor de tegenvallers in het collegeprogramma. 

f. Voor een nieuw uitleggebied zijn de beheerskosten van de openbare ruimte meegenomen. 
 

De uitkomsten resulteren in het navolgende beeld: 
 

Nr.  2013 2014 2015 2016 
1. Concept-meerjarenbegroting 394.246  -48.327 -187.646  107.267 
2. Rentelasten en –baten grondbedrijf -213.301  -93.775 -58.901  -9.853  
3. September-circulaire 2012 -71.395  19.938 -104.305  -88.068  
4. Najaarsbrief 2012 241.009  241.009 241.009 241.009 
5. Vrijval buffer tegenvallers 

collegeprogramma 
125.000  250.000 250.000  250.000  

6. Rentevrijmaken deel Essent-reserve -216.253  -216.253 -216.253  -216.253  
7. Budget BOR gebied ZuidOevers 22.600  22.600 22.600  22.600  
8. Resultaat begroting  281.906  175.192 -53.496 306.702 
 
Toelichting: 
Ad 1. De concept-begroting is opgesteld op basis van de kaders van de perspectievennota 2012. 
Ad 2. Voor de kapitaalbehoefte wordt het grondbedrijf een rente in rekening gebracht van 4,5%. Dit    
             is bepaald in de perspectievennota 2012. Inmiddels is duidelijk geworden dat de kapitaal-  
             behoefte in de komende jaren op een hoger niveau blijft dan eerder werd verwacht. Dit als   
             gevolg van achterblijvende verkopen. Dit heeft consequenties voor de totale rentekosten van   
             het complex en het uiteindelijke eindresultaat. Om deze rentelasten te beperken is besloten        
             om het rentepercentage van de doorbelasting te verlagen met 1 punt tot 3,5%. Gelijktijdig is               
             besloten om ook de rentepercentages van de eigen financieringsmiddelen te verlagen met 1   
             punt tot 3,5% en de rente van aan te trekken leningen op de kapitaalmarkt met 0,82%. 
             Dit alles heeft gevolgen voor de begroting. Deze wijziging op de eerder vastgestelde  
             percentages in de perspectievennota 2012 worden u nog separaat in de besluitvorming         
             voorgelegd. 
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 Ad 3.   In de september-circulaire 2012 wordt gemeld dat het gemeentefonds in 2013 wordt verlaagd              
             in verband met een lager accres, een uitname ivm de btw-verhoging en een wijziging in de       

manier van verstrekking van kinderopvangtoeslag voor doelgroepouderen. (Hier tegenover 
staat een mogelijke besparing binnen de ISD-begroting 2013). Daarnaast wordt de integratie-
uitkering voor de WMO weer positief bijgesteld. Per saldo gaat de uitkering met een bedrag 
van € 71.395 omlaag. 

             Voor de jaren daarna ligt de oorzaak van de aanpassingen in de mutaties in de accressen. 
Ad 4.  De structurele effecten voortvloeiende uit de najaarsbrief 2012 betreffen een verhoging van       
             de rijksvergoeding voor de WWB. 
Ad 5.    In de perspectievennota 2012 is voor de opvang van tegenvallers in het collegeprogramma        
             een buffer opgenomen van € 125.000 in 2013 en oplopend naar € 250.000 ingaande 2014. 
             Deze buffer wordt ingezet voor de opvang van het rentevrij maken van de zgn. “Essent- 
             Reserve”  ten behoeve van de versterking van de algemene reserve. (Arca).  
Ad 6.  Teneinde het beschikbare weerstandsvermogen weer op de ratio van 1 te krijgen en dus gelijk   
             aan het benodigde weerstandsvermogen is een overheveling van een bedrag van ruim €  6       
             miljoen van de Essent-reserve naar de Arca noodzakelijk.  
Ad 7.  Vanwege het feit dat er voor een bepaald deel van het complex zuid-Oevers reeds sprake is 

van regulier onderhoud van de openbare ruimte is hiervoor ingaande 2013 een budget 
opgevoerd van € 22.600.  

 
Begroting versus perspectievennota 2012. 
Als we het resultaat van de concept-meerjarenbegroting ( regel 1 in de voorgaande tabel) vergelijken 
met de uitkomsten vermeld in de perspectievennota 2012 dan ontstaat het volgende beeld: 
 
Nr.  2013 2014 2015 2016 
1. Concept-meerjarenbegroting 

(september 2012) 
394.246  -48.327 -187.646 107.267 

2. Perspectievennota 2012 ( juni 2012) 51.629 99.035  -184.394 -264.394 
3.  Verschil 342.617  147.362 3.252 371.658 
 
Het verschil tussen het resultaat van de concept-meerjarenbegroting en de uitkomsten van de 
perspectievennota 2012 wordt met name veroorzaakt door de effecten van hogere rentebaten vanuit 
het grondbedrijf als gevolg van hogere boekwaarden en afwisselend hogere en lagere uitkeringen uit 
het Gemeentefonds over de desbetreffende jaren. 
 
1.2 Resultaat van de begroting. 
Het resultaat van de begroting willen wij bestemmen voor de opvang van nieuwe bezuinigingen en 
risico’s. 
 
1.3 Materieel Sluitende begroting. 
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben in het vastgestelde “Financieel toezichtkader” aangegeven 
dat de begroting 2013  “materieel sluitend” moet zijn. Dat betekent dat de structurele lasten gedekt 
moeten worden door structurele baten. 
Uit een nadere analyse van de structurele lasten en baten en de incidentele lasten en baten is 
gebleken dat de begroting materieel sluitend is.  
  
In hoofdstuk 2 hebben wij een uitgebreide becijfering van de structurele lasten en baten en de 
incidentele baten en lasten opgenomen. Gecomprimeerd ziet het beeld er voor 2012 als volgt uit: 
 
Lasten totaal  Baten totaal  Lasten 

Incidenteel 
Baten 
Incidenteel 

Lasten 
Structureel 

Baten 
Structureel 

93.488.493 93.488.493 6.909.002 6.828.024 86.579.491 86.660.469 
            

De structurele lasten 2013 worden gedekt door structurele baten. Dit is een belangrijk criterium in het 
kader van repressief toezicht van Gedeputeerde staten. 
 
 
Binnen de structurele lasten hebben wij de taakstellingen opgenomen. In hoofdstuk 2 wordt nader 
ingegaan op de stand  van zaken ten aanzien van de realisatie. 
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2. Overzicht van de beschikbare structurele en inci dentele middelen 2013 en de       
    invulling hiervan. 
 
2.1 Structurele middelen. 
In de begroting 2013 hebben wij geen middelen opgenomen voor structureel nieuw beleid.   
Als er middelen gewenst zijn voor nieuw beleid dan zal dit middels ombuigingen moeten worden 
gerealiseerd.   
 
2.2 Incidentele middelen. 
Voor de dekking van nieuw beleid incidenteel is in de perspectievennota 2012 een bedrag vastgesteld 
van € 5.433.554,-  
Als gevolg van een heroverweging van de diverse voornemens is dit bedrag verlaagd naar                    
€ 5.051.488 en verder verdeeld over de jaren 2013 (€ 3.716.488) en 2014 (€ 1.335.000).  
 
Overzicht van nieuw beleid incidenteel 2013 en 2014 . 
Het betreft de navolgende -ten opzichte van de in de perspectievennota gewijzigde- voorstellen: 
 

   2012 2013 2014 2015 2016 
A Nieuw beleid ten laste van Essent-reserve       

1 Achterstallig onderhoud wegen   750.000 750.000   
2 Brinkenplan   600.000    
3 Sport: blaashal, kleedkamers .c.a.   500.000    
4 totaal ten laste van Essent-reserve    1.850.000 750.000      

          
         
        
B Nieuw beleid ten laste van IAB-reserve       

5 Tijdelijke huisvesting mfa Borchkwartier    0 450.000   
6 Huur tijdelijke units sportveld Tynaarlo   35.000    
7 totaal ten laste van reserve IAB    35.000 450.000     

        
C Nieuw beleid ten laste van ARGI       

8 Groei Borchkwartier   125.000     
9 Tips   35.000     

10 Millennium   40.000     
11 Musea en Kunst & Cultuur   67.000     
12 Breedtesport   89.000     
13 Gebiedsgericht beleid   150.000     
14 Subsidie Trias handhaven   65.000     
15 Speelruimte   40.000     
16 Modernisering bibliotheekwerk   90.000    
17 Gedragsbeïnvloeding en oplossen lokale knelpunten        
 verkeer.   100.000      
18 Middelen Economische zaken/Recreatieve sector   25.000       
19 Hogere pensioenpremie    160.000         
20 CAO-afspraken loopbaangeld   0 135.000      
21 Wachtgeld vml bestuurder    68.400      
22  Rotondes Groningerweg – aansluiting A28    p.m.      
23 Frictiekosten RUD   100.000       
24 Jeugdsoos Plexat Eelde   30.000         
25 Afronden ruiterpad Eelde/Paterswolde   0      
26 Frictiekosten ivm bezuiniging onderwijs   42.088       
27 Reconstructie Roozand/ Zuurschelanden   95.000       

28 Herinrichten Brink/Schipborgerweg Zeegse   150.000  
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3. Vervolgstappen en onderzoeken . 
 
De resultaten in meerjarig perspectief zijn weliswaar positief maar absoluut onzeker. Dit noopt ons in 
het kader van een voorzichtig financieel beleid tot het blijven zoeken naar mogelijkheden binnen de 
begroting om tegenvallers te kunnen opvangen.  
Daarbij zullen wij u zo nodig tussentijds en in afwijking van de normale planning-en controlcyclus bij 
betrekken. 
  

   2012 2013 2014 2015 2016   
29 Doorontwikkeling digitale dienstverlening    100.000        
30 Uitvoering Centrumplan Vries    200.000      
31 Investeren in een duurzame leefomgeving    60.000      
32 ISD begroting 2013 (b&w 4 juni)    0      
33 Recreatief informatievoorzieningenpunt   0      

 totaal ten laste van middelen in de ARGI    1.831.488 135.000 0 0   
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2. Financiële begroting 2013 
 
 
In dit hoofdstuk presenteren wij de financiële begroting 2013 - 2016. In de financiële begroting wordt 
ingegaan op de onderdelen die ook volgens het Besluit Begroting en Verantwoording moeten worden 
opgenomen. Deze onderdelen zijn: 
 
Onderdeel 1: Overzicht van baten en lasten per cluster, een toelichting op grote verschillen en op 
incidentele baten en lasten. 
 
Onderdeel 2: Een uiteenzetting van de financiële positie, zodat inzicht ontstaat in elementen als inves-
teringen, arbeidskosten, financiering, stand van reserves en het verloop van reserves en 
taakstellingen. 
 
Onderdeel 1 
Overzicht van baten en lasten per cluster en een toelichting op grote verschillen en op incidentele 
baten en lasten. 
 
Voor het overzicht van lasten en baten per cluster wordt verwezen naar hoofdstuk 14 van deze 
begroting. 
 
Verschillen ten opzichte van 2012 
De begroting 2013 - 2016 is opgesteld op basis van de vastgestelde begroting 2012, inclusief alle 
besluiten die genomen zijn tot 30 juni 2012. Daarnaast is de vastgestelde perspectievennota 2012 
uitgangspunt voor de primitieve begroting 2013. Ten opzichte van de structurele elementen in de 
actuele begroting 2012 zijn er derhalve geen grote verschillen. De aanwezige verschillen ontstaan 
door de incidentele begrotingsposten in de begroting 2012, de ontwikkeling van de Algemene 
Uitkering en de aanpassingen vanuit de perspectievennota.   
 
Overzicht van incidentele baten en lasten 
In de begroting zijn naast structurele gelden ook incidentele gelden opgenomen. 
In hoofdstuk 1 nieuw beleid (incidenteel) is aangegeven welke investeringen voor 2013 worden voor-
gesteld. In onderstaand overzicht staan de overige incidentele baten en lasten, waarbij ook een korte 
toelichting is opgenomen. 
 
Bedragen x € 1.000 
Cluster  2013 

Incidentele 
  Lasten  Baten  
0 Algemeen bestuur 61 61 
1 Openbare orde en veiligheid 101 161 
9 Financiering  3.761 3.716 
VD Verdeeldienst 150 682 
 Totaal  4.073 4.620 
 
Toelichting incidentele baten en lasten 
cluster 0 Betreft uitgaven voor het informatiebeleidsplan die gedekt worden uit de reserve 

automatisering.  
Cluster 1 De lasten bestaan uit investeringen in de brandweer. De baten bestaan uit een nog in 

te vullen taakstelling op brandweerzorg en de dekking van de investeringen in de 
brandweer. 

Cluster 9 Betreft jaarlijkse incidentele uitgaven waar per jaar besluitvorming over plaatsvindt. 
Dekking uit de ARGI, conform gemeentelijk beleid. De lasten bestaan verder uit NUP 
gelden. (Nationaal Uitvoeringsprogramma; 2011-2014 € 45.000 per jaar) 

Verdeeldienst De incidentele lasten betreffen een frictiebudget organisatieontwikkeling van de 
directeur. Dit budget wordt gedekt uit de Argi. Verder bestaan de baten uit nog niet 
ingevulde taakstellingen ad € 532.451 



 

12 
 

De uitgangspunten waarop de ramingen zijn gebaseerd  
 
Algemeen 
De basis voor de begroting is vastgesteld beleid. Dit zijn de vastgestelde begroting 2012 en alle 
structurele effecten uit besluitvorming t/m 30 juni 2012.  
De waarderingsgrondslagen voor activa en passiva zijn ongewijzigd en conform de grondslagen zoals 
die in de jaarrekening 2011 zijn gehanteerd. 
 
Middels de perspectievennota zijn de uitgangspunten en indexeringen vastgesteld.  
 
Prijsindex 
De index van de prijsontwikkeling is vastgesteld op 0% en vanaf 2014: 1,5%. De index van de 
subsidies en bijdragen aan derden wordt ook vastgesteld op 0% en vanaf 2014: 1,5%.   
 
Personeelslasten 
Voor personeelskosten is uitgegaan van een CAO stijging van 2% voor 2013 en 1% voor de jaren 
2014 t/m 2016. De personeelsformatie is gebaseerd op het functieboek per 1 januari 2012, inclusief 
alle wijzigingen t/m medio juni 2012. 
 
Onderdeel 2  
Een uiteenzetting van de financiële positie, zodat inzicht ontstaat in elementen als investeringen, 
arbeidskosten en stand van reserves en het verloop van reserves. 
 
Investeringen 
Onder investeringen wordt ingegaan op de inzet van gelden voor nieuw beleid, incidenteel en 
structureel. In hoofdstuk 1 is dat opgenomen. 
Daarnaast zijn er vervangingsinvesteringen waarvan de last onder de kapitaallasten is opgenomen. In 
de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zijn de belangrijkste investeringen in kapitaalgoederen 
genoemd. 
 
Verloop van de reserves 
De reservepositie per 1-1-2013 is als volgt gecomprimeerd weer te geven- ter vergelijking is ook de 
stand per 1-1-2012 opgenomen. 
 
Reserves en voorzieningen  Stand per 1 januari  201 3  Stand per 1 januari 2012  
 
Arca 

 
              1)     7.896.488 

 
9.435.852 

Argi  2)     2.007.586 3.659.412 
Bestemmingsreserves  (totaal)  40.031.719 45.569.363 
   
Totaal reserves  49.935.793 58.664.627 

   
Voorzieningen   (totaal)  10.841.561 11.573.123 
   
Totaal Reserves en voorzieningen  60.777.354 70.237.750 

1) Inclusief de algemene reserve OBT 
2) exclusief effecten najaarsbrief 2012. 

 
In hoofdstuk 14 wordt uitgebreid ingegaan op het verloop van de reserves. 
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De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves hebben een incidenteel karakter. 
 
    Toevoeging 

aan de reserve 
t.l.v. de 
exploitatie 

Onttrekking aan 
de reserve t.g.v. 
de exploitatie  

 Cluster   

    
        
Cluster 0 Algemeen bestuur   8 
Cluster 1 Openbare orde en veiligheid   98 
Cluster 4 Onderwijs   208 
Cluster 5 Sociale samenhang en leefbaarheid 70   
Cluster 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting   530 
Cluster 9 Financiering 2.759 1.227 
VD Verdeeldienst 7 136 
        
Totaal   2.836 2.207 
 
Toelichting toevoegingen en onttrekking aan de rese rves 
 
Cluster 0 Dit betreft een onttrekking aan de reserve ten behoeve van afdekking kapitaallasten 

van het raadsinformatiesysteem. 
Cluster 1 Dit betreft een onttrekking aan de reserve ten behoeve van afdekking kapitaallasten 

van brandweermaterieel. 
Cluster 4 Dit betreft een onttrekking aan de reserve ten behoeve van afdekking kapitaallasten 

van de MFA Ter Borch. 
Cluster 5 Dit betreft een toevoeging aan de reserve als gevolg van vrijvallende kapitaallasten 

IAB. 
Cluster 8 Dit betreft onttrekkingen aan de reserve ten behoeve van: afdracht OBT aan de 

Algemene Dienst, opvang lagere bouwleges en hogere bijdrage algemene dienst 
boekwaardeplafond OBT. 

Cluster 9 De toevoegingen aan de reserves betreft toevoegingen voor: de rente over de 
reserves en voorzieningen, rentederving voor de inzet van gelden verkeersplan en 
compensatievergoeding voor onderhoud wegen en groen.  
De onttrekkingen aan de reserve hebben betrekking op: de 10e tranche uit de 
egalisatiereserve BTW compensatiefonds, dekking kapitaallasten van het 
gemeentehuis en de afdekking van overige bijstellingen voor lasten categorie 3.4. 

 
Verdeeldienst De toevoeging aan de reserve betreft een overschot op de invulling van de 

taakstelling OBT. De onttrekkingen aan de reserve hebben betrekking op de 
afdekking van de kapitaallasten van de mechanisatie buitendienst.  

 
Arbeidskosten 
De directe personeelskosten voor de hele interne organisatie in de begroting 2013 zijn € 16.203.580. 
Het verloop van deze kosten in een aantal jaren is als volgt: 
 

2014 16.509.062                       102%
2015 16.673.141                       103%
2016 16.687.515                       103%  
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Taakstellingen 
 
In de begroting zijn de volgende nog te realiseren taakstellingen opgenomen. 
 
 

Opgenomen taakstellingen:    

 2013 2014 2015 2016 
brandweer 60.000 60.000 60.000 60.000 
wegen 13.000 13.000 13.000 13.000 
dorpsgroen 287.000 287.000 287.000 287.000 
Veerhuis 42.319 42.319 42.319 42.319 
cluster 5 en 6 350.000 550.000 550.000 550.000 
blaashal 22.500 22.500 22.500 22.500 
bedrijfsvoering  570.000 630.000 635.000 635.000 
totaal 1.344.819 1.604.819 1.609.819 1.609.819 
     

 
Ten aanzien van voornoemde taakstellingen kan worden opgemerkt dat de invulling hiervan 
momenteel in voorbereiding is. Bij de definitieve vaststelling van de begroting kan hierover nadere 
informatie worden verschaft.  
 
De structurele invulling van de taakstellingen ziet er als volgt uit: 
 
Taakstelling Bedrag in 2013 invulling toelichting 
brandweer 60.000  Voor de invulling zie pag.70 
wegen 13.000  Op basis van besluit b&w 9 oktober 
dorpsgroen 287.000  Op basis van besluit b&w 9 oktober 
veerhuis 42.319  cluster 5 sociale samenhang en leefbaarheid 
cluster 5+6 350.000  Zie pag.88 en 93  
blaashal 22.500  nog in te vullen 
bedrijfsvoering 570.000 349.800     cluster 0 algemeen bestuur 
  168.400 cluster 7 gezonde leefomgeving  
  51.800 cluster 8 ruimtelijke ordening  
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3. Meerjarenbegroting 2013-2016 
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Toelichting meerjarenraming 
 
Algemeen 
De basis voor de begroting is aanvaard beleid. Dit zijn de vastgestelde begroting 2012 en alle 
structurele effecten uit besluitvorming t/m juni 2012.  
De waarderingsgrondslagen voor activa en passiva zijn ongewijzigd en conform de grondslagen zoals 
die in de jaarrekening 2011 zijn gehanteerd. 
De meerjarenbegroting is exclusief structureel nieuw beleid en dekkingsvoorstellen zoals die in 
hoofdstuk 1 zijn benoemd. 
 
Mutatie met reserves 
De mutaties met de reserves zijn gebaseerd op bestaand beleid en bestaan voornamelijk uit; 
1) de storting van de bespaarde rente naar de reserves. 
2) het onttrekken van gelden uit de reserves voor incidenteel beleid en dekking kapitaallasten 
gemeentehuis.  
In Hoofdstuk 2 is aangegeven welke mutaties in de reserves een incidenteel karakter hebben. 
 
Perspectievennota bij begroting 2013-2016 
In de kaderbrief zijn de uitgangspunten en indexeringen benoemd. De belangrijkste uitgangspunten 
worden hier benoemd. 
 
Algemene lasten en subsidies aan derden 
De index van de prijsontwikkeling is vastgesteld op 0% en vanaf 2014 op 1,5%. De index van de 
subsidies en bijdragen aan derden wordt ook vastgesteld op 0% en vanaf 2014 op 1,5%.  
 
Kapitaallasten 
Afschrijvingslasten worden, met inachtneming van de afschrijvingstermijnen uit de verordening 212, 
berekend o.b.v. de staat van vaste activa. De boekwaarden per 1-1 vormen de grondslag voor de 
berekening. 
 
Personeelslasten 
Voor personeelskosten is uitgegaan van een CAO stijging van 2% voor 2013 en 1% voor de jaren 
2014 t/m 2016.  
De personeelsformatie is gebaseerd op het functieboek per 1 januari 2012, inclusief alle wijzigingen 
t/m medio juni 2012. 
 
Algemene uitkering 
De omvang van de algemene uitkering wordt berekend op basis van de meest recente circulaire. 
(september-circulaire) 
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4. Onvoorzien 
 
 
In het overzicht van onvoorzien wordt een verantwoording gegeven op het gebruik van het geraamde 
bedrag voor onvoorzien. De post onvoorzien is als een post in de begroting opgenomen en dient als 
dekking voor incidentele lasten en structurele lasten voortvloeiend uit nieuw beleid. Onvoorzien wordt 
verantwoord onder cluster 9: Financiering. 
 
Bestaand beleid is, dat een bedrag van € 75.000 voor incidenteel onvoorzien wordt begroot. Het 
begrotingsbedrag voor incidenteel nieuw beleid is de jaarschijf 2013, zoals is vastgesteld in de 
Perspectievennota 2012. 
 
In het boekjaar wordt de stand en het verloop van deze onvoorzien posten iedere 2 weken aan de 
gemeenteraad gerapporteerd, als daartoe door begrotingswijzigingen aanleiding toe is. 
 
Het Bedrag ad € 135.522 bestaat uit de voornoemde € 75.000,- voor incidenteel onvoorzien en voor     
€ 60.522 uit transitiegelden. Het kabinet heeft in het gemeentefonds in 2012 geld ter beschikking 
gesteld voor de kosten die samenhangen met de decentralisatie. In het begrotingsakkoord is 
afgesproken dat de geplande overheveling per 2013 niet doorgaat. De komende kabinetsformatie zal 
helderheid gegeven over de voornemens ten aanzien van de decentralisatie van taken.  
 
 
 
Onvoorzien incidenteel algemeen  € 
(kostenplaats 4.07.0610 / 4000.100)  
Beschikbaar geraamd 2013 135.522 
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5. Algemene dekkingsmiddelen 
 
 
In het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen wordt een verantwoording aangegeven op de 
volgende onderdelen 
 
• Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 
• Algemene uitkeringen 
• Dividend 
• Saldo van de financieringsfunctie 
 
In totaliteit zien de financiële uitkomsten er als volgt uit: 
Algemene dekkingsmiddelen  Raming 

begrotingsjaar 
2013 

(x 1.000) 

Raming 
begrotingsjaar 

2012                    
(x 1.000) 

Lokale heffingen, waarvan de 
besteding niet gebonden is 4.717 

 
4.153 

Algemene uitkeringen 25.710 26.415 
Dividend 416 510 
Saldo van de financieringsfunctie* -2.423 -2.252 
Totaal  28.420 28.826 
 
∗ Het saldo van de financieringsfunctie is het saldo van (a) de betaalde rente (last) over de 

aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en (b) de ontvangen 
rente (baat) over de uitzettingen. 

  



 

19 
 

 
6. Lokale heffingen 
 
 
6.1 Inleiding 
Deze paragraaf heeft betrekking op de gemeentelijke belastingen, de lokale heffingen, waarvan de 
besteding gebonden is, de leges en het kwijtscheldingsbeleid. 
In de vergelijkingen met voorgaande jaren wordt uitgegaan van de primitieve begroting. 
 
6.2 Beleidsuitgangspunten 
In “Tynaarlo op koers” zijn de hoofdlijnen van het beleid voor 2010 tot en met 2014 uitgezet.  
Die koers is verder verfijnd bij het aanbieden van het Collegeprogramma 2012-2014 “Samen 
investeren in de toekomst” en de perspectiefnota 2012  “Zoeken naar Balans” aan uw raad in juni 
2012.  
De hoofdlijn met betrekking tot de gemeentelijke financiën en heffingen, die wordt gevolgd luidt als 
volgt: 
Financiële beheersing en beheersing lastendruk burgers. 
Daarbij wordt expliciet aangegeven, dat het college in het licht van de huidige tijd als uitgangspunt een 
maximale stijging van de lastendruk met 2% nastreeft, tenzij een te zware druk op het sociale domein 
om compensatie vraagt. Aangezien de voorgenomen rijksdecentralisatie 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%.  
Het algemene uitgangspunt kan als volgt worden vertaald:  
zo laag mogelijke financiële lasten voor de burgers; 
heffingen en tarieven op een kostendekkend niveau houden of brengen; 
Door een eenmalige en voor de burger min of meer kostenneutrale ingreep zorgen we dat er 
structureel een extra bedrag aan OZB-opbrengst binnenkomt. Deze ingreep betreft een eenmalige 
stijging van het ozb-tarief van 11,5%, waar tegenover de rioolrechten met € 24,- per aansluiting 
worden verlaagd. In de jaren daarna wordt de lastendrukstijging van 2% gerealiseerd door het ozb-
tarief met 5% te verhogen en de tarieven van afvalstoffenheffing en riolering te fixeren.   
 
Verder is het van belang, dat het principe wordt gevolgd, dat extra verhogingen duidelijk gemotiveerd 
worden naar belastingplichtigen. 
 
6.3 Tariefsaanpassingen 
 
Heffing  2013 2014 2015 2016 
O.z.b. 11,5% 5% 5% 5% 
O.z.b. niet-won. Eig. 11,5% 5% 5% 5% 
O.z.b. niet-won Gebr 2% 2% 2% 2% 
Afvalstoffenheffing 0% 0% 0% 0% 
Rioolrecht -12% 0% 0% 0% 
Toeristenbelasting  5 % 5% 0% 5% 
Forensenbelasting 2 % 2% 2% 2% 
Begraafrechten 2 % 2% 2% 2% 
Bouwleges 2 % 2% 2% 2% 
Leges en tarieven 2 % 2% 2% 2% 

 
 
6.4 Tarieven 2013 versus 2012 
De in de kolom “Tarief 2013”  zijn de voor 2012 vastgestelde tarieven afgezien van de bij de OZB 
genoemde percentages en het tarief voor de toeristenbelasting. De OZB percentages zijn schattingen, 
gebaseerd op de verwachte waardebepaling voor de WOZ. Definitieve vaststelling van de tarieven 
voor 2013  zal plaatsvinden, na vaststelling van de begroting. 
 
Heffing  Grondslag  Tarief 2012  Tarief 2013  
Ozb - woningen eig.* % van de waarde 0,0842 0,0939 
Ozb. - niet won. gebr.* % van de waarde 0,0776 0,0792 
Ozb -  niet won. eig.* % van de waarde 0,0992 0.1106 
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Afvalstoffenheffing vast Per huishouding € 88,00 € 88,00 
Afvalstoffenheffing var. Per kg € 0,23 € 0,23 
Rioolrecht M3 afvalwater € 198,90 € 175,00 
Toeristenbelasting ** Per overnachting € 0,95 € 1,00  
Forensenbelasting waarde € 92.56 < 

€ 58.000 
€ 94,41 < 
€ 58.000  

Begraafrechten - gemiddeld grafrecht  
voor      20 jaar 
(urnen)graf 
- begraven > 12 jaar 

 € 2.081,00 
 

€ 678,30 

€ 2.122,00 
 

€ 691,90 

Bouwleges naar de 
WABO regelgeving: 
 
Alleen de belangrijkste 
 

-Binnenplanse afwijking 
-Kleine buitenplanse 
afwijking 
 
 

*** 
 

*** 
 

-Buitenplanse afwijking 
-Afwijking van 
voorbereidingsbesluit € 3.058,10 

 
 

3.119.25               
 
 

 
Bouwleges € 100.000 
 

€ 2.300 
         

€ 2.346 
 

Leges –paspoort Nationaal paspoort € 53,10 € 54,15    
Leges- identiteitskaart Ned. identiteitskaart € 44,70 € 45,60 
Leges – identiteitskaart  
< 14 jaar 

Ned. Identiteitskaart 
€ 9,45 9,65 

Leges rijbewijs Afgifte rijbewijs € 41,00 € 37,05 
Leges huwelijk 
 

Ma-vr. in Vries 
 

€ 218,70 € 223,10 

Leges uittreksel 
bevolkingsregister 

Aanvraag verstrekking 
uit GBA € 9,25 € 9,45 

Opm. bovenstaande informatie over rechten en leges is beperkt weergegeven 
   * De OZB-tarieven zijn berekend op basis van gelijkblijvende bouw- en waardeontwikkelingen.                     

Vanwege de lopende herwaardering en bezwaarafhandeling kan het aangegeven tarief nog wijzigen. 
Bij de vaststelling van de verordening kan het tarief om die reden nog afwijken. Uitgangspunt is dat de 
lasten voor huiseigenaren en eigenaren van niet-woningen met 11,5%  en gebruikers van niet-
woningen met 2% toeneemt. 
 **  Met de tarieven voor de toeristenbelasting volgt de gemeente het advies van het  
Recreatieschap Drenthe.  
*** Tarieven worden nog nader vastgesteld op basis van nog te nemen besluiten inzake de  
bouwleges. 
 
6.5 Overzicht belastingen en heffingen 
 
Omschrijving  2012 2012 2013 2013 
 Totaal 

opbrengst 
Per inwoner 

32.000 
Totaal 

opbrengst 
Per inwoner 

32.000 
o.z.b. gebr. 385.894 12,06 404.678 12,64 
o.z.b. eig. 3.546.496 110,83 4.022.936 125,72 
Afvalst.heffing 2.681.750 83,80 2.612.700 81,65 
Rioolrecht 3.230.287 100,95 2.936.278 91,76 
Toeristenbelasting 249.300 7,79 232.915 7,28 
Forensenbelasting 44.947 1, 40 54.683 1,71 
Begraafrechten  464.787 14,52 464.808 14,53 
bouwleges 800.000 25,00 1.040.000 32,50 
Leges   609.637 19,05 624.012 19,50 
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6.6 Belastingdruk diverse groepen 
Evenals voor 2012 was de totale WOZ-waarde (de basis voor de OZB berekening) bij het opstellen 
van de begroting 2013 nog niet bekend. Daarom zijn de in het overzicht opgenomen OZB tarieven  
gestegen met 11,5%, uitgaande van een gelijkblijven WOZ-waarde.  
 
Soort woning  WOZ-

waarde 
OZB Afval  Riool  Totaal  Totaal  
2013 2013 2013 2013 2012 

Huurwoning *)   nvt 158 175          333        357 

Huurwoning **)   nvt 227 175          402       426 

Eigen woning **) 150.000          143 227 175          545      554 

Eigen woning **) 300.000          284  227 175          686       681 

Eigen woning **) 450.000 423 227 175 825 805 

Eigen woning **) 600.000 569 227 175 971 936 

Niet-woning 
(bedrijf)  

300.000          569  0 175          744  
735 

Niet-woning 
(bedrijf) 

450.000          854  0 175        1029  
1001 

Niet-woning 
(bedrijf) 

600.000 1.183 0 175 1.358 
1.260 

Niet-woning 
(bedrijf) 

450.000          854  0 175       1.653  
1.525 

 
    *) eenpersoonshuishouden met 305  kg afval 
   **) meerpersoonshuishouden met 605 kg afval 
 
 
6.7 Belastingdruk in de provincie Drenthe in 2012 
Het volgende overzicht geeft het gemeentelijk aandeel op de woonlasten in de provincie Drenthe weer 
over 2012. Hierbij komt naar voren, dat deze voor de gemeente Tynaarlo het laagst uitvallen. Een 
hoge gemiddelde WOZ-waarde (plaats 3 van de 11) en een laag OZB-tarief  hebben hiertoe de 
grootste bijdrage geleverd. De gemiddelde OZB heffing kwam hierdoor uit op € 200,72 (plaats 9 van 
de 11). Ook de lage afvalstoffenheffing (plaats 7 van de 11) heeft bijgedragen aan de lage positie in 
het provinciaal overzicht. 
      

Gemeente 

Gemiddelde  

OZB 2012 Afval Riool Totaal 
WOZ-waarde 

2011 

Emmen 170.050 301,16 299,64 168,69 769,49 

Coevorden 209.000 292,91 294,99 171,84 759,74 

Westerveld 284.000 232,88 250,92 261,33 745,13 

Borger-Odoorn 197.000 320,13 222,00 172,32 714,45 

Noordenveld 236.000 217,36 224,85 243,00 685,21 

De Wolden 275.723 250,91 210,60 219,60 681,11 

Midden Drenthe 223.000 210,29 215,00 238,50 663,79 

Hoogeveen 187.000 228,14 277,60 146,90 652,64 

Assen 181.000 229,69 239,23 183,95 652,96 

Aa en Hunze 238.000 205,63 252,50 190,00 648,13 

Meppel 198.731 216,62 243,00 171,00 630,62 

Tynaarlo 239.920 202,01 227,15 198,80 627,96 

Drenthe 219.952 242,31 246,46 197,16 685,94 
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6.8 Kwijtschelding 
Wanneer iemand een laag inkomen heeft kan soms kwijtschelding worden verkregen van 
gemeentelijke belastingen. Dit kan het geval zijn indien niet aan de betalingsverplichting kan worden 
voldaan, ook niet door middel van een betalingsregeling. 
Of iemand in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van de persoonlijke 
financiële situatie. In 2010 hebben de verleende kwijtscheldingen een last voor de gemeente 
opgeleverd van € 107.743 en in 2011 € 95.867. Voor het verlenen van kwijtschelding wordt in de 
begroting 2013 rekening gehouden met een raming van € 150.000.  
 
6.9 Ontwikkelingen  
Om te voorkomen dat er een onevenredige stijging van de lastendruk ontstaat is een macronorm  
ingesteld. De ontwikkelingen van de lokale lasten wordt gevolgd en vormt zo nodig onderwerp van 
gesprek van bestuurlijk overleg, waarna het rijk in geval van overschrijding van de macronorm kan 
ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. De macronorm voor het begrotingsjaar 
2013 is vastgesteld op 3% (2012 3,75%). 
   
6.10 Conclusie   
Volgens de bovenstaande berekening zal in 2012 de belastingsdruk (bruto woonlasten) voor 
gebruikers en eigenaren van woningen licht stijgen. Voor de eigenaars van bedrijven wordt een iets 
forsere stijging geconstateerd. Maar ook na deze verhoging blijven de lasten tot de laagste van 
Drenthe behoren.  
Er kan nog niet geconstateerd worden of de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrechten 100% 
kostendekkend zijn. Te verwachten verschillen kunnen afgedekt worden door de 
vereveningsvoorzieningen met betrekking tot deze heffingen.   
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7. Weerstandsvermogen 
 
 
 
Inleiding 
Bij de opstelling van de begroting dient zo goed als mogelijk de voorzienbare en kwantificeerbare 
risico’s in beeld te worden gebracht. Dit betekent evenwel niet dat in de gemeentelijke huishouding 
geen financiële risico’s meer aanwezig zijn. Evenals iedere andere organisatie heeft ook de gemeente 
bij de uitvoering van haar taken te maken met onzekerheden die het risico van financiële nadelen met 
zich meebrengen. 
  
In de weerstandsvermogenparagraaf dient ten minste te worden opgenomen: 

• het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; 
• een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
• een inventarisatie van de risico’s. 

 
De algemene lijn is dat structurele tegenvallers moeten worden gedekt uit structurele 
dekkingsmiddelen.  
 
De weerstandscapaciteit bestaat uit een tweetal elementen: 
weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer 

• onvoorzien incidenteel en structureel; 
• onbenutte belastingcapaciteit. 

weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer 
• algemene reserve calamiteiten; 
• algemene reserve OBT; 
• algemene reserve grote investeringen. 

 
Beleid omtrent weerstandsvermogen:  weerstandscapac iteit en de risico’s   
De raad heeft op 25 januari 2011 de nota en de beleidskaders voor het weerstandsvermogen 
vastgesteld. De paragraaf bij deze begroting  is een actualisatie van het inzicht dat bij de jaarrekening 
2011 (mei 2012) is opgenomen. 
 
Uitkomst van de actualisatie is een verhouding tussen de geïnventariseerde risico’s en de beschikbare 
weerstandscapaciteit. Dat is gebeurd op basis van de inzichten die bij het opstellen van de 
jaarrekening beschikbaar zijn. Beleid is dat als deze verhouding, uitgedrukt in een ratio, “onvoldoende” 
is, er voorstellen voor herstel worden aangeboden. 
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Weerstandscapaciteit (begroting 2013)  
 
Tabel Weerstandscapaciteit Tynaarlo (bedragen in duizenden euro’s) 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt 
om niet begrote kosten te dekken. 
 

Weerstandscapaciteit exploitatie 
(x € 1.000) (x € 1.000) 

Onvoorzien  
Onvoorzien incidenteel 

 
75 

 

Onbenutte belastingcapaciteit 
OZB tot normtarief (artikel 12)                       
                      

 
1.240 

 

Totaal weerstandscapaciteit exploitatie  1.315 
 
Weerstandscapaciteit vermogen 

  

   
Algemene Reserve Calamiteiten, raming 31.12.2013                           13.215  
   
Weerstandscapaciteit vermogen  13.215 
Totale weerstandscapaciteit   
 

 14.530 

 
 
Beoordeling omvang van de risico’s 
 
Er wordt in de beoordeling en kwantificering van risico’s een onderscheid gemaakt tussen de risico’s 
die zich voordoen binnen grondbedrijf, binnen de projecten Multifunctionele accommodaties (MFA) en 
andere risico’s. Voor grondexploitaties wordt jaarlijks een actuele exploitatie opgezet, die wordt 
voorzien van een risicoanalyse, zoals in de nota grondbeleid is bepaald. De informatie die uit deze 
risicoanalyse per grondexploitatie komt bevat specifieke informatie per complex, en past daardoor 
minder in de standaardmethode. 
 
Actualisatie beoordeling risico’s voor jaarrekening  2012 
 
Bij de jaarrekening 2011 en bij de begroting 2013 (in september 2012) zijn de risico’s geactualiseerd, 
op basis van besluiten over tegenmaatregelen en ontwikkelingen die plaats hebben gevonden. 
 
Belangrijkste aandachtspunten of mutaties sinds voorgaande rapportage 
 
Algemene uitkering, gevolgen van nieuwe wettelijke eisen en decentralisatie van taken 
Er zijn risico’s dat decentralisatie van taken of eisen die gesteld worden aan gemeenten leiden tot 
extra kosten. Uitgangspunt bij de berekening van de risico’s is dat de belangenbehartiging door de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) adequaat plaatsvindt. De risico’s zijn wel benoemd, maar 
wij vinden dat de rol en het optreden van de VNG voor de individuele gemeente een belangrijke 
beheersingsmaatregel is. De Algemene Uitkering is een substantiële post in de baten van de 
gemeente. Schommelingen in de Algemene Uitkering hebben daarom snel een materieel effect. Het 
risico is daarom aanwezig. De beheersingsmaatregel is dat ieder jaar de actualisatie van de circulaires 
wordt berekend en wordt opgenomen in de tussenrapportages. Met name omdat deze eis vanuit 
provincie sterk is wordt het effect van dit risico dus jaarlijks opgelost en zijn extra incidentele middelen 
om aan te houden minder nodig. Voor de berekening van het benodigde weerstandsvermogen 
betekent dit dat de omvangrijke risico’s grotendeels worden opgevangen in de (meerjaren) begroting.  
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Onderhoud kapitaalgoederen 
Het inzicht in aanvullende kosten die kunnen optreden voor extra werkzaamheden (groot) onderhoud 
voor wegen en andere kapitaalgoederen is verbeterd en dient als basis voor de calculatie van risico’s. 
In de huidige begroting en in de planning van de komende begrotingen wordt een belangrijke 
beheersmaatregel genomen om financiële tegenvallers op te vangen. Daarnaast worden door een zo 
slim mogelijke planning en aanbesteding de kosten verder beheerst. Ook kunnen bijzondere 
omstandigheden, zoals het weer van invloed zijn op de kosten die gemaakt worden. Deze zijn niet 
geraamd.  
 
Economische ontwikkelingen 
De ontwikkeling van de economie heeft gevolgen voor inkomsten uit bouwleges, onzekere 
renteontwikkelingen. Daarnaast vertaalt het zich in de verkooptempo en prijzen van grondverkopen, 
waarvan de risico’s separaat in de grondexploitaties worden berekend. De effecten van de overige 
risico’s zijn opgenomen. 
 
 
Werkgeverslasten voor algemene dienst 
De toenemende onzekerheid op de financiële markten heeft effect op de dekkingsgraden van de 
pensioenfondsen en daarmee is er een risico dat premies worden verhoogd. Ook moet op een 
flexibele manier worden omgegaan met aanpassingen van planningen van projecten of het aanpassen 
van ambities.  
 
Multi functionele accommodaties (mfa) 
Binnen de projectmatige werkzaamheden van de realisatie van Multifunctionele accommodaties 
bestaan er verschillende risico’s. Binnen de projecten zijn maatregelen genomen om de risico’s te 
beheren.  De aard van de risico’s is hogere bouw of stichtingskosten, effecten op onderhoud van 
bestaande accommodaties door aanpassingen van de planning, minder opbrengsten van huidige 
accommodaties die dienen als dekkingsmiddelen voor de realisatie van de nieuw te bouwen mfa’s of 
exploitatietekorten die terug kunnen vloeien naar de gemeente. 
 
Grondbedrijf 
De risico’s grondexploitaties zijn op basis van de grondexploitaties per 31.12.2011 geactualiseerd. In 
de berekeningmethode volgens de ‘IFLO norm “ worden de risico’s van alle complexen betrokken. Dit 
is landelijk een geaccepteerde methode. Omdat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen 
wordt voor de risicoafdekking een percentage van 50 gehanteerd. Als gevolg van achterblijvende 
verkopen is een doorrekening gemaakt van de effecten die dit met zich meebrengt in de 
eindresultaten van de complexen. In zijn totaliteit is een bedrag van € 5 miljoen als extra risico 
becijferd. Bij de jaarrekening 2012 zal nader worden bezien, voor welk deel dit zal moeten worden 
omgezet in een voorziening voor de opvang van verliezen.  
 
Omvang weerstandsvermogen 
 
De omvang van het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio 
Ratio’s kunnen beschouwd worden als waarschuwingssignalen. Ze geven in een getal een waardering 
weer. Ook voor het weerstandsvermogen bestaat er een ratio. Deze ratio wordt aldus berekend: 
 
 Beschikbare 

weerstandscapaciteit 
14.530.000 

 
Ratio van het 
weerstandsvermogen 

  

 Benodigde weerstandscapaciteit 14.530.000 
 

 
De ratio van het weerstandsvermogen is 100%   
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Begroting 2013

Afdeling

Risico's gerangschikt naar 
invalshoek

Kans Risico-
kans in %

Risicoom-
vang 

som beheersingsmaatregel Cor-
rectie 
factor

risico na 
correctie

Algemeen

De gevolgen van een lokale ramp ongewoon en komt zelden voor 10% 2.500.000 250.000 0% 250.000

Algemeen

Nieuwe (wettelijke) eisen voorstelbaar en waarschijnlijk 
komt dit voor

70% 250.000 175.000 Tijdig anticiperen op 
ontwikkelingen.                         
VNG verdedigt belang 
gemeenten om bij 
ontwikkelingen ook 
uitvoeringsmogelijkheden zeker 
te stellen                                              

40% 105.000

GW

70% 250.000 175.000•   Goed onderhoud en beheer 
eigen activa (zoals gebouwen, 
wegen en riool).

80% 35.000

•   Afsluiten van verzekeringen, 
maar niet alles is te verzekeren

B&P / OBT

Ingediende planschades voorstelbaar en waarschijnlijk 
komt dit voor

70% 100.000 70.000 Planschades maken deel uit van 
de begroting of van de 
projectplanning  - exploitatie

80% 14.000

Algemeen
30% 250.000 75.000•   Bewaking van de voortgang, 

met behulp van de adviseur. 
80% 15.000

•   Opstellen overzicht actuele 
subsidies. 
•   Voldoen aan voorwaarden 
subsidieverstrekker

BMO

30% 250.000 75.000•   Inhuur van externe 
deskundigen bij complexe 
zaken. 

80% 15.000

•   De huidige inrichting van de 
administratieve organisatie. 
•   Controles door accountants

BMO
Verhoogde werkgeverskosten

*
Mogelijk en voorstelbaar dat dit 
voorkomt

30% 250.000 225.000 0% 225.000

BMO

Kosten voortkomend uit 
werkgeversrisico's, als gevolg van werk 
en niet werkgerelateerd verzuim of 
beeindiging werkzaamheden

Komt voor 100% 250.000 250.000

Personeelsbeleid w aarin aandacht 
voor ziekteverzuim en pro actieve 
loopbaan begeleiding 

40% 150.000

Algemeen

Inzet uren voor projecten niet volledig toe 
te rekenen aan projecten door bijstellen 
van planning of ambitie.

Mogelijk en voorstelbaar dat dit 
voorkomt

30% 1.000.000 300.000 Projectmanagement. 
Flexibilisering inzet kosten

40% 180.000

GW

Investeringen die niet voldoen aan de 
daaraan gestelde eisen. 

mogelijk en voorstelbaar dat dit 
voorkomt

10% 2.500.000 250.000 Aansprakelijkheidstelling 
uitvoerder;                                 
2nd opnion op adviezen uit 
voeren (nog verder te 
implementeren)

40% 150.000

GW

Vertragingen in langlopende 
(onderhouds)investeringen, met als 
gevolg dat nevenkosten optreden 
(kapitaalgoederen riolering, wegen, 
huisvesting)

*

voorstelbaar en waarschijnlijk 
komt dit voor

70% 1.000.000 2.100.000

onderhoudswerkzaamheden 
tijdig inplannen en antciperen    
Mogelijke combinaties met 
ander infrastructurele werken. 
Extra middelen opnemen in 
begroting, zoals bij 
tussenbalans is aangegeven, en 
in B 2012 wordt opgenomen  

40% 1.260.000

GW

Aanvullend onderhoud kapitaalgoederen 
(bovenop regulier onderhoud naar de 
beheerpakketten)  als gevolg van 
weersinvloeden (opdooi, stormschade) 

Voorstelbaar en waarschijnlijk 
dat dit voorkomt

70% 500.000 350.000 Geen rekening meegehouden bij 
eigen onderhoudsplanning . 
Wel bij herstelwerkaamheden zo 
uit te voeren dat aangesloten 
kan worden bij reguliere 
planning

40% 210.000

Ontvangen projectsubsidies moeten 
worden terugbetaald, die als opbrengst 
zijn verantwoord

mogelijk en voorstelbaar

Juridisch

Ingediende schadeclaims voorstelbaar en waarschijnlijk 
komt dit voor

Organisatorisch

Technisch

Voortkomend uit controles 
Belastingdienst / BTWcompensatiefonds

mogelijk en voorstelbaar dat dit 
voorkomt
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Afdeling

Risico's gerangschikt naar 
invalshoek

Kans Risico-
kans in %

Risicoom-
vang 

som beheersingsmaatregel Cor-
rectie 
factor

risico na 
correctie

B&R

Archeologische onderzoeken leidend tot 
aanpassingen bij infrastructurele 
werkzaamheden (geen grondexploitaties- 
zie later)

ongewoon en komt zelden voor 10% 500.000 50.000 Bij planvoorbereiding rekening 
houden met alle bestaande 
inzichten.

80% 10.000

B&R

Milieu (bodemverontreiniging) leidend tot 
aanpaasingen bij plannen of infrastructurele 
werkzaamheden (geen grondexploitaties - 
zie later)

ongewoon en komt zelden voor 10% 500.000 50.000 Bij planvoorbereiding rekening 
houden met alle bestaande 
inzichten.

80% 10.000

PUZA

Lagere opbrengsten bouwleges door minder 
nieuwbouw en aanvragen verbouw

Voorstelbaar en waarschijnlijk dat 
dit voorkomt

70% 500.000 350.000 in MJB 2011 (besloten in 2010) 
is een structureel lagere raming 
leges doorgevoerd. Daarmee is de 
top van het nadeel al voorzien. 
Daarnaast moet dalende 
opbrengsten kunnen leiden tot 
dalende kosten en daarmee 
minder impact op financiele 
resultaat (nog te realiseren, wel 
argumenmt voor de omvangrijke 
correctiemaatregel)

80% 70.000

BMO
*

70% 250.000 525.000•   Tijdig inzichtelijk hebben van 
de financieringsbehoefte

40% 315.000

•   Periode financiering afstemmen 
op de behoefte (liquiditeiten 
overzicht) 
•   Opstellen en bijhouden 
treasurystatuut en beleid

BMO

Bijstellingen (acressen, verdeelmaatstaven, 
uitkeringsfactoren) gemeentefonds in de 
reguliere circulaires

*

Voorstelbaar en waarschijnlijk dat 
dit voorkomt

70% 500.000 1.050.000 Circulaires tijdig en consequent 
bijhouden; tijdig bijstellen van 
ramingen na verwachtingen. 
Tijdig structureel bijstellen 
effecten van september 2010 en 
mei 2011 en het eventuele 
structureel tekort in pincipe 
structureel met dekkingsplan 
opgelost. 

80% 210.000

BMO

Herijking van het gemeentefonds leidt tot 
een andere verdeling die nadelig kan 
uitvallen voor de gemeente. Moet in 2013 
zijn gerealiseerd  met effecten vanaf 2014

*

Voorstelbaar en waarschijnlijk dat 
dit voorkomt

70% 500.000 1.050.000 Wordt vanaf 2014 actueel en 
moet in de meerjarenbegroting 
tijdig worden onderkend en via 
structureel dekkingsplan op te 
vangen

pm

BMO

Aanpassing definitie uitgangspunten 
gemeentefonds; concreet worden recreatie 
en bijzondere woningbouw niet als 
woningen aangemerkt.

*

Voorstelbaar en waarschijnlijk dat 
dit voorkomt

70% 500.000 1.050.000 Wordt vanaf 2014 actueel en 
moet in de meerjarenbegroting 
tijdig worden onderkend en via 
structureel dekkingsplan op te 
vangen

pm

BMO

10% 2.500.000 250.000•   Met het afgeven van nieuwe 
garanties voor leningen wordt een 
terughoudend beleid gevoerd. 
Sinds april 2002 zijn er 
beleidsregels met betrekking tot 
het verstrekken van een lening 
door de gemeente op gunstige 
voorwaarden, dan wel het 
verstrekken van ge

80% 50.000

•   Daarnaast is bij raadsbesluit 
van 25 februari 2003 ingestemd 
met een regeling inzake 
financiering Stichting Eelder 
Woningbouw op basis van 
gemeentelijke 
kapitaalverstrekking.

B&R

*

250.000 525.000In begroting 2011 (besloten 2010) 
is budget structureel opgehoogd 
om aan te sluiten bij realistische 
verwachtingen . Daarnaast 
tekorten WSW Alescon in 
begroting opgenomen. 

80% 105.000

B&P

*

30% 500.000 450.000 Beheer op afstand geeft minder 
mogelijkheden van 
tegenmaatregelen. Wel tijdige 
aandacht voor ontwikkelingen, 
tijdig tegenmaatregelen bespreken 
Mogelijkheid is er in sommige 
gevallen van stoppen bijdragen.

40% 270.000

Ruimtelijk

Financieel
Stijging rente tarieven Voorstelbaar en waarschijnlijk dat 

dit voorkomt

Financiële gevolgen voortkomend uit 
garanties en leningen aan derden

ongewoon en komt zelden voor

Aanvullende bijdragen aan 
gemeenschappelijke regelingen*

Mogelijk en voorstelbaar dat dit 
voorkomt

Aanvullende bijdragen gesubsidieerde of 
gerelateerde  instellingen*

Mogelijk en voorstelbaar dat dit 
voorkomt

70%
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Afdeling

Risico's gerangschikt naar 
invalshoek

Kans Risico-
kans in %

Risicoom-
vang 

som beheersingsmaatregel Cor-
rectie 
factor

risico na 
correctie

BMO

Decentralisatie rijkstaken met onvoldoende 
middelen voor uitvoering van de taken

*

voorstelbaar en waarschijnlijk 
komt dit voor

70% 500.000 1.050.000 Tijdig anticiperen op 
ontwikkelingen.                         
VNG behartigt belang gemeenten 
om bij ontwikkelingen ook 
uitvoeringsmogelijkheden zeker 
te stellen. Daarnaast uitgangspunt 
veel taken budgettair neutraal in 
begroting op te vangen                                      

80% 210.000

GW 

*

30% 250.000 225.000•   Bij nieuwe of 
uitbreidingsinvesteringen 
kapitaallasten dekken door 
middel van nieuw beleid. 

80% 45.000

•   Jaarlijks alle activa die binnen 
5 jaar worden afgeschreven op 
vervanging beoordelen 
(vervanging is geen 
automatisme). 
•   Daar waar nodig extra budget 
beschikbaar stellen in de daarop 
volgende meerjaren begroting. 

•   Voor vervangingsinvesteringen 
bij de brandweer en 
gemeentewerken / tractie  zijn 
reserves aanwezig, echter met een 
uitsterf constructie.

B&P

Hogere uitkeringen in het kader Wet Werk 
en Bijstand (open einde regeling)

mogelijk en voor-stelbaar dat dit 
voorkomt

30% 250.000 75.000In begroting 2011 (besloten 2010) 
is budget structureel opgehoogd 
om aan te sluiten bij realistische 
verwachtingen .Daarnaast is 
maximale tekort 10%

80% 15.000

B&P

30% 100.000 30.000•   Invoeren eigenbijdrage. 0% 30.000

•   Beperking hoeveelheid 
voorzieningen

B&R /PUZA

Vernieuwing aanbestedingen voor 
uitvoering wettelijke taken 
(leerlingenvervoer, taxivervoer, thuiszorg 
etc.). *

Mogelijk en voorstelbaar 30% 250.000 225.000 gezamenlijk aanbesteden met 
anderen gemeenten.

80% 45.000

BMO

Verliezen op beleggingen bij verbonden 
partijen kan tot een hogere bijdrage leiden.

ongewoon en komt zelden voor 10% 100.000 10.000 Daar waar mogelijk richtlijnen 
opstellen, waaraan de organisatie 
zich moet houden

0% 10.000

Algemeen

Extra kosten door landelijke en regionale 
initiatieven waar deelname tot 
verplichtingen kan leiden 

ongewoon en komt zelden voor 10% 500.000 50.000 0% 50.000

sub - Totaal (risico's reguliere operatie) 17.550.000 11.310.000 4.054.000

B&P

Hogere stichtings/bouwkosten dan geraamd Voorstelbaar en waarschijnlijk 
komt dit voor

70% 2.500.000 1.750.000 - berekeningen beoordeeld door 
bouwkunde                                      
'- opnamen van onvoorzien in de 
ramingen (niet altijd expliciet, ca 
5% in enkele ramingen)                 
'- contrcat afspraken en 
taakstellende budgtten                    
'- uitgangspunten m2, normen, 
BTW etc met advies van derden 
opgenomen                                    
'- (deels) op te vangen in resvere 
MFA met nadeel dat reserve 
eerder is uitgeput

80% 350.000

B&P

Lagere opbrengsten ontwikkeling bestaande 
lokaties nodig voor dekking van 
toekomstige kapitaallasten

Mogelijk en voorstelbaar Berekening van de verwachte opbrengsten worden per kwartaal geactualiseerd 325.000

Stijging kapitaallasten door 
(vervangings)investeringen (niet gebouwen)

mogelijk en voor-stelbaar dat dit 
voorkomt

Ontwikkeling MFA's

Maatschappelijk 

Toenemende kosten WMO. (open einde 
regeling)

Mogelijk en voorstelbaar dat dit 
voorkomt
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Afdeling

Risico's gerangschikt naar 
invalshoek

Kans Risico-
kans in %

Risicoom-
vang 

som beheersingsmaatregel Cor-
rectie 
factor

risico na 
correctie

B&P

Vertraging in nieuwbouw kan leiden tot 
noodzakelijke kosten (groot)onderhoud 
bestaande lokaties

Mogelijk en voorstelbaar 30% 2.500.000 750.000- (deels) op te vangen in reserve 
MFA. Ook kunnen mogelijke 
toekomstige voordelen 
gebouwenonderhoud als buffer 
in reserve worden toegevoegd

80% 150.000

B&P

Beheer en exploitatie behaalt tekorten die 
door gemeente moeten worden aangevuld

*

Mogelijk en voorstelbaar 30% 100.000 90.000 - EGE als basis onder goede 
afspraken.

40% 54.000

sub -Totaal (MFA) 5.100.000 2.590.000 879.000

OBT

Grondexploitaties. Per grondexploitatie in 
de vastgestelde grondexploitatie bij 
jaarrekening 2011 en op basis van 
uitgangspunten IFLO en 50% weging. 
Daarnaast is op basis van een nieuwe 
inventarisatie gebleken dat het risico op 
het totaal van de grondexploitaties is 
toegenomen met een bedrag van € 5 
miljoen.

9.597.000

sub-Totaal (grondexploitaties)
TOTAAL 14.530.000

* De risico’s gemerkt met een “*”  hebben een structureel karakter. Hierbij is het uitgangspunt, dat deze risico’s maximaal drie jaar gedekt worden uit het 
weerstandsvermogen. De berekende risicosom is daarom vermenigvuldigd met de factor 3 (Risicokans*Ris)
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8. Onderhoud kapitaalgoederen 
 
 
Inleiding 
In deze voorgeschreven paragraaf kan inzicht worden verkregen in de situatie met betrekking tot het 
beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. 
Tynaarlo is een gemeente met een beperkt grondoppervlak. Toch is er relatief veel openbare ruimte in 
beheer.   
De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is medebepalend voor het voor-
zieningenniveau .  
Het totale grondoppervlak is 14.373 ha, waarvan 393 ha binnenwater, 467 km weglengte en 588 ha te 
onderhouden groen. 
 
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: 

• Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte (BOR) 
• Rioolbeheer; 
• Wegbeheer; 
• Groenbeheer; 
• Gebouwenbeheer; 
• Duurzaam veilig. 

Voor de meeste onderdelen zijn beleidsnota’s vastgesteld. 
 
Beheer openbare ruimte 
Bij raadsbesluit van 14 december 1999 is een impuls gegeven aan de inventarisatie van het beheer 
van de openbare ruimte. Op basis hiervan worden de databanken gevuld met de nog ontbrekende 
vastgoedgegevens met betrekking tot rioolbeheer, wegbeheer en groenareaal. 
Doel is het beheer van de openbare ruimte kwaliteits- en resultaatgericht op te zetten.  
De verankering van de kwaliteit vindt plaats in het zogenaamde BOR. Met de keuze van de raad voor 
het scenario “Sober en degelijk “ zijn toen voor de verscheidene terreintypes kwaliteitsniveaus vast-
gelegd. Het was de bedoeling deze niveaus in een periode van 4 jaar te bereiken. Daartoe zou er jaar-
lijks een structurele verhoging van het budget plaats moeten vinden. 
Vanwege de beperkt beschikbare middelen is dit in de afgelopen jaren echter getemporiseerd en is 
besloten het niveau “sober en degelijk” te handhaven. 
In de begroting 2008 is bij de invulling van het nieuw beleid het budget voor wegenbeheer structureel 
opgehoogd met € 330.000.Het budget voor groen is gedurende de jaren 2008 - 2011 incidenteel met 
een bedrag van € 368.000 opgehoogd. 
 
Rioolbeheer 
 
Basisgegevens/uitgangspunten 
In de gemeente ligt (liggen) 301 km vrijverval riolering, 122 km persleiding, 383 drukunits, 74 
rioolgemalen, 8 randvoorzieningen en 7 IBA’s. 
In totaal zijn ca 14.000 percelen aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. 
In het buitengebied wordt per 1 juli 2005 nergens meer ongezuiverd geloosd. 
De vervangingswaarde bedraagt € 100.600.000. 
 
Beleidskader 
Het Gemeentelijk Riolerings Plan is de weerslag van de wettelijke verplichting, dat de gemeenten een 
rioleringsnota moeten hebben. Deze nota bepaalt de normen voor de kwaliteit van het milieu en het 
onderhoud van het rioolstelsel. Het 1e GRP voor Tynaarlo is vastgesteld op 20 juli 1999. In dit GRP is 
het beleid omschreven dat in de periode 1999 - 2003 is uitgevoerd.  
 
In januari 2004 is het 2e GRP, geldend voor de periode 2004 - 2007 vastgesteld. 
Op 25 november 2008 is het derde verbrede GRP vastgesteld door de raad. Dit GRP heeft een 
looptijd tot 31 december 2013. Het vierde verbrede GRP zal in 2012 en 2013 eigen beheer worden 
geschreven.  
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Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader 
Eelde-Paterswolde wordt in de komende jaren voorzien van een rioleringssysteem dat voldoet aan het 
waterkwaliteitsspoor (90% reductie), o.a. aanleg randvoorziening Eelder Schipsloot, helofytenveld 
Eelde Weste en afkoppelen centrumgebied.  
In het kader van de Kader Richtlijn Water moet voor 2015 minimaal 20% van het stedelijk water zijn 
afgekoppeld. 
 
Jaar  Investeringsplan 

(GRP) 
Krediet 
(aangevraagd)  

Bijdragen  Saldo  Geïnvesteerd  Restant  

2008 5.967.000   1.815.000 0   1.815.000 1.685.000 130.000 
2009 6.466.500 6.642.000 0 6.642.000 4.009.000 2.633.000 
2010 2.752.000 1.000.000 0 1.000.000 900.000 100.000 
2011 1.100.000 610.000 583.000 1.193.000 1.100.000 93.000 
2012 4.122.000   4.122.000  4.122.000 
2013 4.015.000   4.015.000  4.015.000 
 
Wegbeheer 
 
Basisgegevens/uitgangspunten 
De lengte van het gemeentelijk wegennet bedraagt ca 470 km. 
Het aantal km fietspad bedraagt 113 km. 
Aan zandwegen is 44 km in onderhoud. 
De lengte van de te onderhouden voetpaden bedraagt 150 km. 
Daarnaast zijn er nog 41 bruggen, 1 sluis  en 1 tunnel.  
 
Beleidskader 
Voor het onderhoud wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld. Door de raad is in februari 
2002 besloten om voor het wegenbestand uit te gaan van een basis kwaliteitsniveau, inhoudende 
sober en doelmatig onderhoud.  
 
Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader 
 Totaal budget *)  
2005 2.977.739 
2006 3.191.903 
2007 2.850.944 
2008 2.764.269 
2009 2.974.262 
2010 3.379.171 
2011 2.783.400 
2012 3.004.699 
*) Betreft totaal budget van programma wegen. 
 
Wijziging op beleidskader 
Binnen het programma 8 (cluster 2) kennen we een zestal producten (Wegen, Bruggen en tunnels, 
Bermen en sloten, Openbare verlichting, Gladheidbestrijding en Vergunningen).Voor wat betreft de 
producten Wegonderhoud en Bruggen en tunnels is er een structureel tekort ten opzichte van de, als 
gevolg van de BOR-systematiek, benodigde middelen. Voor de overige producten niet. De komende 
jaren stijgt het budget voor wegonderhoud in 2015 naar € 1 miljoen. Op basis van de weginspectie 
2012 dienen we ongeveer € 2 miljoen jaar te investeren. Om de grootste knelpunten op te kunnen 
vangen, wordt € 1,5 miljoen uit incidentele middelen gereserveerd. Verder is in de begroting vanaf 
2013 een taakstellende bezuiniging van € 100.000 opgenomen, vooral te realiseren op het onderhoud 
aan bermen en sloten.  
Wat betreft onderhoud aan onze 29 bruggen en 1 sluis kunnen we jaarlijks ongeveer € 7.000,-- 
investeren. Dit bedrag voor onderhoud staat niet in verhouding tot de totale investering in onze 
bruggen van € 4.070.000,-.   
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Groenbeheer 
 
Basisgegevens/uitgangspunten  
Het totaal te beheren areaal groen is 593 ha, waarbij de volgende onderverdeling van toepassing is: 
 
  Ha        Aantal 

• Groen in bebouwde kom 278     
• Landschappelijk groen                                       116     
• Bermen en singels langs wegen                        146     
• Begraafplaatsen                                                   20   
• Sportvelden                                                          33      
• Speelplaatsen                                                          95 
• Speeltoestellen                                                                 400 
• Zandbakken   45 

 
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: 

• Beleidskader 
• Consequenties voorvloeiende uit het beleidskader 
• Bezuinigingsoperatie 
• BOR na 2011 
• Speelvoorzieningen 

 
Beleidskader 
In 2003 is begonnen het openbaar groen aan de hand van het kwaliteitsniveau ‘Sober en Degelijk’ te 
onderhouden. Het totale groenareaal van bijna 600 ha. (inclusief bermen en sportvelden) zou in 4 jaar 
tijd (2007) op het afgesproken kwaliteitsniveau gebracht zijn. Belangrijk instrument hiervoor is het 
Beheerprogramma GBI Groen. Het beheerprogramma GBI Groen stelt ons in staat om de planning ten 
aanzien van groenonderhoud te optimaliseren en dat er efficiënter kan worden gewerkt.  
Hierbij valt te denken aan de uitvoeringsplannen, maar ook het schouwen met betrekking tot de 
kwaliteitsniveaus. Tevens kunnen voor andere beleidsvelden de kosten voor groenonderhoud worden 
berekend.  
 
Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader 
Tynaarlo ligt met 182 m2 groen per inwoner ruim boven het landelijk gemiddelde van 47 m2. Hierdoor 
zijn de kosten van onderhoud openbaar groen relatief hoog. 
 
Intensivering 
In de meerjarenbegroting 2008-2011 is bij de invulling van het nieuw beleid het budget voor groen 
gedurende de jaren 2008-2011 incidenteel opgehoogd met een bedrag van € 368.000 om het huidig 
onderhoudsniveau voor deze periode in stand te houden. In de perspectievennota is verder 
aangegeven dat door de verdere extensivering van het groenonderhoud een besparing van € 200.000 
structureel moet worden gerealiseerd. 
 
BOR na 2012 
Ook na 2012 zijn er nog voldoende middelen om het openbaar groen te onderhouden op het 
kwaliteitsniveau ‘Sober en Degelijk”. 
 
In de periode van 2012 tot en met 2014 is de verwachting dat ook het te beheren areaal uitbreidt. Dit 
komt door het opleveren van grotere delen van de woonwijk Ter Borch, de woonwijk Oude Tolweg en 
delen van de woonwijk Groote Veen. 
 
Speelvoorzieningen 
Op 16 februari 2010 is het Speelruimteplan Gemeente Tynaarlo vastgesteld. Hieruit komt naar voren 
dat de oppervlakte van de speelplaatsen 357 are beslaat en dat de economische waarde van de 
speelvoorzieningen € 1.162.500 bedraagt.  
De eenvoudige speelvoorzieningen als trapveldjes, basketbalveldjes en skatevoorzieningen beslaan 
een oppervlakte van 208 are de economische waarde van deze voorzieningen bedraagt € 67.600. 
 



 

33 
 

Gebouwenbeheer 
 
Basisgegevens/uitgangspunten 
Het gebouwenbestand van deze gemeente omvat in 2011:  
18 sportaccommodaties, 
10 welzijnsaccommodaties,  
5 gebouwen van de gemeentelijke organisatie,  
1 Multifunctionele accommodatie 
25 overige gebouwen en woningen. 
 
Beleidskader 
Het GBI Bouwwerken stelt ons in staat het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen op een 
doeltreffende wijze te beheersen. Jaarlijks stellen wij een uitvoeringsprogramma op van de in de 
begroting geraamde activiteiten. 
Doel is het in stand houden van de gebouwen en de zorg dat een ongestoorde en veilige 
functievervulling kan plaatsvinden. 
Het niveau van de instandhouding is vastgesteld op sober en doelmatig 
 
Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader 
Omdat de jaarlijkse onderhoudsbehoefte sterk verschilt is in 2000 de voorziening “onderhoud 
gebouwen” gestart om te komen tot een gelijkmatige budgettering van het te plegen onderhoud. 
Gemiddeld wordt er per jaar een bedrag ter grootte van € 1.672.445 besteed aan onderhoud. 
Op basis van de werkelijke uitgaven rekenen wij elk jaar deze voorziening door en maken een 
prognose van de benodigde structurele middelen op langere termijn.  
 
Onderwerp  Besteed budget 

2011 
Beschikbaar budget 
2011 

Ten bate van de 
voorziening 2011 

Onderhoud 
gebouwen 

1.322.976 1.607.653 284.677 
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9. Financieringsparagraaf 
 
 
Inleiding 
Deze paragraaf behandelt onderwerpen die behoren tot het treasurybeleid van onze gemeente. 
Treasury kan worden omschreven als het inzichtelijk hebben van de in- en uitgaande geldstromen en 
de beheersing van de hieraan verbonden risico’s en het rapporteren hierover. 
De uitvoering van de treasuryfunctie dient op een prudente wijze de publieke taak en vindt plaats 
binnen de wettelijke kaders, zoals die in de wet FIDO ( Financiering Decentrale Overheden) zijn 
vastgelegd. 
In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. 
 
Algemene ontwikkelingen 
 
Liquiditeitenplanning 
Maandelijks wordt er een liquiditeitenplanning opgesteld van de exploitatie en de investeringen. 
Deze planning geeft maandelijks een prognose van de geldstromen in de komende maanden. 
Met behulp van deze planning kan een beter inzicht worden verkregen in de geldstromen. 
Dit inzicht is nodig om de financieringsbehoefte zo goed mogelijk te kunnen bepalen. 
 
Renteverwachtingen 
Op grond van eigen waarneming en informatie vanuit de bankwereld wordt gepoogd om de 
renteverwachting te bepalen. 
Dit blijft moeilijk te voorspellen door economische en internationale ontwikkelingen. 
Het vertrouwen in de economie van zowel producenten als consumenten is herstellende. 
De geld- en kapitaalmarkt zijn in de afgelopen periode redelijk stabiel. 
De verwachting is dat de tarieven op de beide markten zich in de komende tijd verder zullen 
stabiliseren. 
Op grond hiervan is bij de opstelling van de begroting 2013 rekening gehouden met een kort geld 
rente van 2% en van 2,68% voor lang geld rente. 
De verwachting is dat binnen deze percentages de benodigde financieringsmiddelen kunnen worden 
aangetrokken. 
 
Treasurybeheer 
 
Renterisicobeheer 
In de wet Fido is een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gegeven om de invloed van (externe) 
rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente te beperken. 
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet is opgenomen om een grens te stellen aan de korte financiering. Dit is financiering 
met een looptijd van één jaar en korter. 
De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting van 
de gemeente bij aanvang van het jaar. 
Voor 2013 zijn de jaarlasten, voor mutaties met reserves, begroot op 89,8 miljoen. 
De rentepercentages van korte financieringsmiddelen zijn doorgaans lager dan de rentepercentages 
van lange financieringsmiddelen. 
Om optimaal van de ruimte onder de kasgeldlimiet te kunnen profiteren is een adequate 
liquiditeitsprognose van de geldstromen van groot belang. 
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Berekening kasgeldlimiet Begroting 2013 
 
Begrotingstotaal €  89.800.000 
 
Vastgesteld %                8,5% 
 
Kasgeldlimiet  €    7.633.000 
 
 
We verwachten in 2013 binnen de kasgeldlimiet te blijven. 
Indien de kasgeldlimiet gedurende 3 kwartalen wordt overschreden, zal er een langlopende lening 
moeten worden aangetrokken. Hieronder wordt een prognose gegeven voor de kasgeldlimiet per 
kwartaal. 
 
  Bedragen X 1.000   1e kw 2013  2e kw 2013 3e kw 2013 4e kw 2013 
               
1 saldo vlottende passiva 15.742 14.859 15.467 9.245 
                
2 saldo vlottende activa 9.234 8.506 6.659 7.068 
                
3 Verschil   (2-1) -6.508 -6.353 -8.808 -2.177 
                
4 Toegestande kasgeldlimiet 7.633 7.633 7.633 7.633 
                
  ruimte   (4-3) 1.125 1.280 -1.175 5.456 
 
 
  
Renterisiconorm 
De renterisiconorm heeft tot doel het beheersen van de renterisico’s op de vast schuld (schuld met 
een rentetypische looptijd van één jaar of langer) door o.a. het aanbrengen van spreiding in de 
looptijden in de leningenportefeuille. 
De gemeente loopt risico als er nieuwe leningen worden aangetrokken, of als er een renteherziening 
van toepassing is. De norm wordt berekend door een in de Uitvoeringsregeling Fido vastgesteld 
rentepercentage van 20% te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. 
 
In de volgende tabel wordt het renterisico voor de komende vier jaren bepaald, terwijl de 
renterisiconorm betrekking heeft op het jaar 2013. 
 
       Renterisico  2013 2014 2015 2016 
 Renteherziening  0 0 0 0 
 Betaalde aflossingen 13.800.000 11.800.000 5.700.000 8.700.000 
 Renterisico 13.800.000 11.800.000 5.700.000 8.700.000 
      
      
 Renterisiconorm:      
 Begrotingstotaal per 1-1 89.800.000    
 Door ministerie vastgesteld percentage 20%    
 Renterisiconorm  17.960.000    
      
      
 Onderschrijding 4.160.000    

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze gemeente ruimschoots binnen de risiconorm blijft. 
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Kredietrisicobeheer 
De kredietrisico’s doen zich voor bij de verstrekte geldleningen. 
In onderstaande tabel is aangegeven aan welke risicogroep leningen zijn verstrekt en welke 
zekerheden zijn overeengekomen. 
 
Risicogroep  Met/zonder  

hypothecaire zekerheid 
Restantschuld  
X € 1.000,-- 

   % 

Stichting Eelder Woningbouw Zonder 21.152 99,2 
Sportverenigingen Zonder 109 0,5 
Jeugdverenigingen Zonder 6 0,0 
Buurt-wijkcentra Zonder 27 0,1 
Ambtelijk personeel Met 46 0,2 
                                                Totaal   21.340 100,0 

 
 
Gemeentefinanciering 
 
Schatkistbankieren 
In het lenteakkoord 2013 is het verplicht schatkistbankieren zonder leenfaciliteit voor gemeenten 
opgenomen. Het kabinet wil het wetsvoorstel nog deze herfst aan de Tweede Kamer voorleggen. 
Gemeenten kunnen bij invoering niet meer kiezen waar ze hun tijdelijke overtollige middelen stallen. 
Elke dag opnieuw worden aan het eind van de dag de overschotten per bank afgeroomd en dan de 
volgende dag weer teruggestort. Banken zullen bij gemeenten hogere kosten voor het 
betalingsverkeer in rekening brengen. Vanwege het feit dat onze gemeente weinig overtollige 
financieringsmiddelen heeft, zullen er weinig middelen bij het rijk worden belegd. 
 
Financiering 
De financiering van gemeentelijke activiteiten is gebaseerd op integrale financiering. 
De totale financieringsbehoefte van de gemeente is de graadmeter. 
Bij de thans geldende renteontwikkeling wordt eerst de ruimte die de kasgeldlimiet geeft optimaal 
benut om kort geld aan te trekken voor o.a. voorfinanciering van investeringen. 
Het moment van consolidatie van kort geld naar lang geld hangt onder meer af van de 
renteontwikkelingen op de korte en lange termijn en de ruimte binnen de kasgeldlimiet. 
De looptijd van de geldlening wordt bepaald door de aard van de te financieren investeringen, de 
resterende looptijd van de bestaande leningen en de te betalen rentepercentages bij de verschillende 
termijnen van de leningen. 
Voor de financiering van grondaankopen worden veelal fixe-leningen afgesloten, waarbij de looptijd 
wordt gekoppeld aan de looptijd van het bestemmingsplan. 
Bij het aantrekken van geldleningen wordt bij tenminste 2 financiële instellingen offerte gevraagd. 
 
Relatiebeheer 
Het totale betalingsverkeer vindt plaats via een viertal banken, zijnde Bank Nederlandse Gemeenten 
(BNG), ING, Rabobank en ABN AMRO Bank. 
De rekeningen bij de ING, Rabobank en ABN AMRO Bank worden met name gebruikt als service naar 
de klanten voor het doen van betalingen aan de gemeente. De saldi op deze rekeningen worden 
minimaal gehouden.  
Het betalingsverkeer tussen het rijk en de gemeente en de betalingen aan derden vindt geheel plaats 
via de BNG.  
Met de bankrelaties wordt regelmatig overleg gevoerd. 
 
Saldi- en Kasbeheer 
Elke dag worden de saldi van bankrekeningen geraadpleegd en indien nodig worden de saldi van de 
overige rekeningen afgeroomd ten gunste van de BNG rekening. 
Daarnaast wordt debet-saldi bij de BNG weggewerkt middels het aantrekken van kasgeld. 
Uitgangspunt daarbij is het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de 
renteopbrengsten. 
Geldkassen worden aangetroffen bij de zwembaden, de milieustraat in Tynaarlo en bij de afdeling 
Publiekszaken. 
De gemeente voert  een actief debiteuren- en crediteurenbeheer, gericht op het snel incasseren van 
vorderingen en een correct betalingsgedrag door het betalen op de uiterste vervaldag. 
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Informatievoorziening 
In de jaarrekening wordt verslag gedaan van de treasuryfunctie. 
De in deze Financieringsparagraaf aangehouden indeling zal hierbij worden aangehouden. 
 
Bestaande opgenomen geldleningen  
Hieronder is een overzicht opgenomen van de leningen die bij het opstellen van de begroting 2013 al 
waren opgenomen. Naar verwachting bestaat er voor 2013 een financieringsbehoefte van 25 miljoen.  
Voor dit bedrag zullen nieuwe leningen moeten worden opgenomen.  
 

 
  

                      Staat van opgenomen geldlenin gen per 31 december 2013

  
  

Oorspronkelijk Datum Lening O Jaar van Rente Restantbedr ag Opgenomen Rente Aflossing Restantbedrag 
bedrag van de raadsbesluit nummer S laatste percentage va n de geldlening geldleningen 2013 2013 van de geldleni ng

geldlening R aflossing per 1/1/2013 2013 per 31/12/2013
FINANCIERING ALGEMEEN

794.115 27-07-93 BNG 80897 s 2033 4.480 605.844  26.837 16.445 589.399
1.588.231 12-01-99 Landb. 111794 s 2014 4.130 211.783  5.440 105.881 105.902

15.000.000 B&W25-02-03 BNG 96734 s 2053 4.860 14.292.773 690.291 99.630 14.193.143
4.000.000 B&W29-11-05 BNG101002 s 2030 3.820 2.880.000 109.112 160.000 2.720.000

21.382.346 Totaal 17.990.400 831.680 381.956 17.608.444

FINANCIERING WONINGBOUW
12.000.000 B&W16-12-03 NWB10022982 s 2029 5.355 12.000.000 642.600 0 12.000.000
11.560.187 B&W25-07-06 BNG 102047 s 2036 5.110 9.537.154 494.731 385.340 9.151.814
23.560.187 Totaal 21.537.154 0 1.137.331 385.340 21.151.814

 
FINANCIERING GRONDEXPLOITATIE

5.000.000 B&W10-01-06 NWB10024217 s 2014 3.434 5.000.000 171.700 0 5.000.000
6.000.000 bng 40104858 2014 2.960 6.000.000 177.600 0 6.000.000
5.000.000 bng 40106271 2015 2.850 5.000.000 142.500 0 5.000.000
5.000.000 bng 40106270 2013 2.120 5.000.000 106.290 5.000.000 0
8.000.000 bng 40107200 2013 1.630 8.000.000 130.400 8.000.000 0
8.000.000 bng 40107199 2016 2.400 8.000.000 192.000 0 8.000.000

37.000.000 Totaal 37.000.000 0 920.490 13.000.000 24.000.000

 
81.942.533 ALGEHEEL TOTAAL 76.527.554 0 2.889.501 13.767.295 62.760.259
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10. Bedrijfsvoering 
 
 
Deze paragraaf bedrijfsvoering is ingedeeld in zes onderwerpen, namelijk (A) Organisatieontwikkeling, 
(B) Informatievoorziening, (C) Personeel, (D) Financiën en Managementcontrol, (E) Huisvesting / 
Facilitaire zaken en (F) ICT. Hieronder is een visualisatie te zien van deze onderwerpen met de 
bijbehorende plannen. 

 
 
10.1 Organisatieontwikkeling 
De gemeente Tynaarlo is op verschillende gebieden in ontwikkeling. Wij werken als gemeenten steeds 
meer samen met andere gemeenten. De samenwerking op het gebied van de uitvoeringsdiensten 
(RUD) is een traject dat is gestart, zoals ook de regionalisering van de brandweer. Deze trajecten 
zullen een verdere uitwerking krijgen in 2013.  
In 2012 zijn de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld, Assen en Tynaarlo gestart met een 
samenwerkingsverband op verschillende gebieden. Zij delen de ambitie om meer samen te werken en 
hieruit zijn een aantal plannen voort gekomen. De gedeelde ambitie van de vier gemeenten zijn de 5 
K’s. Deze staan centraal; klant - kosten - kwetsbaarheid - kwaliteit en kennisdeling. Deze 
samenwerkingen worden in 2013 verder geconcretiseerd.  
De organisatie is sinds september 2011 gestart met het Tynaarlo Organisatieontwikkeling Programma 
(TOP)-traject. In recordtijd is een heldere visie op de organisatie neergelegd in zeven pijlers en is op 
basis van het burgerlogicamodel een nieuwe structuur doorgevoerd binnen het bestaande 
directiemodel. Het burgerlogicamodel gaat uit van het creëren van beleidsdiensten rond de 
veronderstelde logica van de burger. Vanuit het TOP-programma zijn we destijds gestart vanuit een 
aantal inrichtingsprincipes, zoals ‘wat goed gaat, moet goed blijven’, ‘de organisatiestructuur is 
ondergeschikt en faciliterend aan het primaire werkproces’ en ‘de Concernmanager richt zich primair 
op het algemeen bedrijfsbelang en stemt problemen integraal af’. Van belang is om te evalueren of we 
helder invulling hebben gegeven aan deze principes en of dit ook daadwerkelijk goed functioneert.  
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Deze evaluatie wordt in september en oktober 2012 gestart en afgerond. De accenten van de 
uitkomsten van deze evaluatie worden meegenomen naar 2013. 
De focus van de Gideonsbende ligt  ook in 2013 op meer ‘lean’ werken. Dat wil zeggen processen 
efficiënter inrichten en efficiënter gaan werken.  
 
10.2 Informatievoorziening 
Bij publiekszaken wordt in 2013 de outcome ‘klanttevredenheid’ weer gemeten aan de hand van ‘waar 
staat jouw gemeente’ (WSJG) en de benchmark publiekszaken. Hier worden onder andere indicatoren 
als informatievoorziening en dienstverlening gemeten. Wij willen ervoor zorgen dat wij op minimaal 
hetzelfde niveau blijven als waar wij twee jaar geleden stonden. De tabel hieronder laat deze gestelde 
doelen en de bijbehorende score zien.  
 
De gestelde doelen over dienstverlening, informatie voorziening, regels en betrokkenheid van 
onze gemeente gemeten volgens onze inwoners. 
 
Thema Doelen 2011 2013 
Goede dienstverlening aan burgers en 
bedrijven Waardering voor diensten aan het loket 7,8 ≥ 7,8 
 Waardering voor telefonische bereikbaarheid 7,5 ≥ 7,5 

Informatievoorziening aan burgers 
Waardering duidelijkheid, toegankelijkheid en 
informatie via de kranten 7,3 ≥ 7,3 

Informatievoorziening aan burgers mbt 
de Website Waardering en oordeel burgers van de website  7,1 ≥ 7,1 

De burger als kiezer 
Waardering invloed, vertegenwoordiging, 
vertrouwen en beloften mbt gemeentebestuur 5,9 ≥ 5,9 

Oordeel burgers over de regels 
Waardering duidelijkheid, ontbreken en 
tegenstrijdigheid regels 6,3 ≥ 6,3 

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

De gemeente betrekt de burgers in voldoende 
mate bij de totstandkoming en bij uitvoering 
van regels 5,8 ≥ 5,8 

  
Om aan deze gestelde doelen te kunnen voldoen, zijn er in 2013 een aantal ontwikkelingen gaande 
om de dienstverlening richting de burgers en bedrijven verder te verbeteren en te vereenvoudigen.  
Het informatiebeleid sluit aan op onze eigen ambities en die van de landelijke overheid.  Zo wil de 
gemeente Tynaarlo zoveel mogelijk producten voor de burger digitaal kunnen aanbieden. Er vindt zo 
meer interactie plaats rondom de status van de aanvraag. In oktober 2012 start de gemeente Tynaarlo 
met een proef waarbij alleen nog maar op afspraak gewerkt wordt. Met het werken op afspraak  
verhogen we ons dienstverleningsniveau en kunnen we ons personeel zo efficiënt mogelijk inzetten. 
Dit experiment loopt door tot en met maart 2013. Na dit experiment wordt geëvalueerd hoe het is 
gegaan en aan de hand van deze uitkomsten wordt bekeken of de gemeente Tynaarlo in de toekomst 
uitsluitend op afspraak blijft werken.  
Ook vindt er in 2013 een modernisering plaats van de gemeentelijke basisadministratie (mGBA). Het 
programma mGBA werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP maakt deel uit van het 
stelsel van basisregistraties en bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over 
personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De 
zogeheten 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens 
bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen. 
De BRP vervangt de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). 
 
De front-office van de gemeente Tynaarlo wordt zo optimaal mogelijk ingericht, zodat de klant zelf kan 
kiezen via welk kanaal hij wordt geholpen. Wij zijn bezig met het realiseren van een nieuwe 
telefooncentrale zodat de klant beter en sneller te woord wordt gestaan. Samen met de gemeente 
Assen willen we centrale telefonie aanschaffen. Voorwaarde hiervoor is dat er een 
glasvezelverbinding komt te liggen tussen de gemeentehuizen. De verkenning is gestart in het tweede 
kwartaal van 2012. Dit krijgt in de tweede helft van 2012 en in de eerste helft van 2013 verder vorm.  
 
De interne informatievoorziening wordt ook verbeterd. De gemeente Tynaarlo heeft gekozen voor het 
systeem Verseon om zaakgericht te gaan werken. Verseon is daarmee één van de belangrijkste 
schakels in de mid-office van Tynaarlo. De mid-office zorgt ervoor dat de klant zijn informatie krijgt, en  
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ook medewerkers.  In 2013 zullen nog meer processen worden gedigitaliseerd en via Verseon worden 
aangeboden. In 2013 zullen de modules binnen Verseon verder worden doorontwikkeld.   
Er is in de eerste helft van 2012 een nieuwe website gemaakt, op dit moment wordt als vervolg hierop 
gewerkt aan een nieuwe intranetsite.  
 
Natuurlijk hopen wij dat we bijdragen aan een hogere klanttevredenheid bij onze burgers. In 2013 
wordt er een klanttevredenheidsonderzoek ingezet. We gaan onderzoeken welk meetinstrument wij 
het beste in kunnen zetten om een goed beeld te krijgen van hoe de externe dienstverlening wordt 
gewaardeerd.  Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar, de bereikbaarheid in het algemeen en 
specifiek naar de kanalen, kwaliteit en de openingstijden. Op basis van deze waardering bepalen we 
wat we behouden en welke verbeteractiviteiten we moeten ondernemen om optimale dienstverlening 
te bereiken.   
 
Om de administratieve lasten te verlichten maken alle collegeleden gebruik van een iPad. In 2013 kan 
de gehele besluitvormingsprocedure digitaal worden afgehandeld. Hiervoor is een wifi netwerk vereist, 
deze is in 2012 aangelegd. In 2013 maken ook alle leden van de gemeenteraad gebruik van een iPad.  
 
10.3 Personeel 
Om te kunnen inspelen op komende ontwikkelingen met ons personeelsbestand, zijn wij in 2012  
begonnen met het realiseren van strategische personeelsplanning. Het totale personeelsbestand is in 
kaart gebracht op basis van prestatie en potentieel. Ook de (toekomstige) ontwikkelingen worden in 
kaart gebracht zodat wij op een goede manier in het personeel kunnen investeren. Zo investeren wij in 
een efficiënte en effectieve inzet van het personeel.  
 
Communicatie 
De burger is de grootste klant van de gemeente. Een toegankelijke website, goede brieven en sterke 
teksten vormen een essentieel onderdeel van de verhouding tussen burger en gemeente. 
Communicatie zet de klant centraal, wij sluiten meer aan bij moderne manier om de burger te bereiken 
via de nieuwe netwerken, zoals Twitter, Linkedin en Facebook. In 2013 wordt veel aandacht gegeven 
aan webcare. Communicatie gaat in 2013 nog meer inzetten op burgerparticipatie.  
 
10.4 Financiën en Managementcontrol 
Het weerstandsvermogen is in 2012 ten gevolge van het treffen van voorzieningen onder de 100% 
gedoken. Om te bewaken dat de ratio weer op 100% komt is aandacht nodig voor het 
weerstandsvermogen. Een aantal ontwikkelingen in 2013 kan er voor wat betreft bedrijfsvoering voor 
zorgen dat deze aandacht geborgd wordt. De taakstellingen die er momenteel liggen worden 
doorgevoerd om te bewaken dat de meerjarige begroting sluitend blijft. Hieronder is het overzicht te 
zien van de taakstellingen die er zijn en wanneer deze doorgevoerd dienen te worden.  

Het overzicht van taakstellingen van onze gemeente. Het laatste overzicht van taakstellingen is van 
17-09-2012. 
*= Deze taakstelling van 2011 is volledig gerealiseerd.  
 
 

Jaar  2011* 2012 2013 2014 2015 

 
Taakstelling 

 
218.000 
 

1.100.000 1.535.000 1.595.000 1.600.000 

Wat hebben we  
gerealiseerd? 218.000 900.000 965.000 965.000 965.000 

Bedrijfsvoering  
 52.000 42.000 42.000 42.000 

Fte’s (in € uitgedrukt)  
218.000 848.000 923.000 923.000 923.000 

Nog te realiseren  
0 200.000 570.000 630.000 635.000 
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Ten slotte worden de ombuigingsvoorstellen, gedaan in de ombuigingsoperatie van 2012, 
doorgevoerd en gecoördineerd. 
 
Een andere ontwikkeling die in 2013 operationeel is, is het digitaliseren van facturen en het inrichten 
van een verplichtingenadministratie. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze facturenstroom 
geoptimaliseerd wordt. Zo verkrijgen we ook een betere sturing op- en monitoring van door de 
gemeente aangegane verplichtingen. 
Deze voorgaande ontwikkeling past in de wens om managementinformatie op maat te kunnen 
leveren. Hierbij kan het ontwikkelen van betere stuurinformatie van toegevoegde waarde zijn en blijft 
het ontwikkelen van de juiste ken- en stuurgetallen een doelstelling in 2013.  
Dit past in het beeld van programmasturing. Programmasturing begint met het formuleren van 
politieke doelen in termen van meetbare maatschappelijke effecten, zoals een meer veilige buurt, 
prettig en gemakkelijk zelfstandig wonende ouderen en jongeren die een goede uitgangspositie 
hebben op de arbeidsmarkt. Het formuleren van dergelijke maatschappelijke effecten is van belang 
omdat dit juist de dingen zijn waar bewoners uiteindelijk baat bij hebben of last van krijgen. 
Bij programmasturing staat het beïnvloeden van deze maatschappelijke effecten centraal. En bij het 
aansturen van de ambtelijke organisatie staat het realiseren van de beoogde maatschappelijke 
effecten ook centraal. Op basis van de geformuleerde maatschappelijke effecten worden namelijk de 
prestaties, projecten en producten benoemd die nodig zijn om de gewenste effecten te realiseren. 
Wij willen programmasturing in 2013 verder doorontwikkelen voor onze gemeente.  
 
In 2013 zijn er ook een aantal ontwikkelingen in het kader van projectmatig werken. Zo zal er 
gebiedsgericht gewerkt worden. Gebiedsgericht werken wil zeggen dat de projectleiders van een 
bepaald gebied ‘verantwoordelijk’ zijn voor dat gebied, ontwikkelingen in de gaten houden en kennis 
met elkaar delen om de projecten in onze gemeente te versterken.  
Daarnaast worden er regelmatig, 3 tot 5 keer per jaar, risicoanalyses gehouden van projecten rondom 
MFA’s en grondexploitaties. Deze risicoanalyses doen wij, om ervoor te zorgen dat risico’s beheerst 
kunnen worden en wij niet verrast zullen worden, zowel in positieve als negatieve zin. 
Risicomanagement zal een grotere rol gaan spelen in 2013. Doordat het economisch zwaar weer is 
worden aan onze gemeente gerelateerde organisatie doorgelicht, zodat wij een goed beeld krijgen 
van de verbonden partijen.  
 
Rechtmatigheid 
Rechtmatig handelen is een randvoorwaarde van de dagelijkse werkzaamheden en voor het 
realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Door middel van interne audits, zal de betrouwbaarheid en 
rechtmatigheid van de bestedingen en de naleving van wet- en regelgeving worden getoetst. Wij 
streven ernaar om jaarlijks een goedkeurende accountantsverklaring voor rechtmatigheid te 
verkrijgen. 
 
Uitvoeren audits 
Vanaf 2013 zullen de audits per kwartaal worden uitgevoerd. Overeenkomstig de gemeentewet zal 
omtrent de controle een verslag van bevindingen worden uitgebracht aan de raad en in afschrift aan 
het College van Burgemeester en Wethouders.  
 
Doeltreffendheidsonderzoeken 
Het verrichten van twee onderzoeken, waarbij onderzocht zal worden of de inspanningen en de 
behaalde resultaten ook daadwerkelijk het gewenste maatschappelijke effect hebben gehad 
(doeltreffendheid) en of dat ook met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen is gebeurd 
(doelmatigheid). Op het moment van schrijven is alleen duidelijk dat combinatiefunctionarissen 
onderzocht worden.  
 
10.5 Huisvesting / Facilitaire zaken 
In 2013 staan een aantal huisvestingsprojecten op de agenda. Zo loopt de aanpassing van de 
centrale hal nog door vanuit 2012 naar 2013. Daarnaast heeft de gemeenteraad in juli 2012 
ingestemd met het voorstel het klimaat in het gemeentehuis aan te passen. Met deze besluitvorming is 
een krediet beschikbaar gesteld waarmee de uitvoering van de aanpassingen gestart kan worden. De 
wijziging van de luchtbehandeling moet worden aanbesteed, waardoor de verwachte daadwerkelijke 
uitvoering in het voorjaar van 2013 start. De kosten worden begroot op € 283.000 excl. BTW. 
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10.6 ICT 
Op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) zijn in 2013 diverse ontwikkelingen 
te verwachten. In samenwerking met de gemeente Assen wordt een nieuwe telefooncentrale 
aangeschaft. Hiermee gaan  we over van analoge telefoonlijnen naar voice over internet protocol 
(voip). Het grote voordeel hiervan is dat er meer informatie uitgelezen kan worden en beter kan 
worden ingespeeld op de wensen van de klant. Een ander voordeel is dat per aansluiting wordt 
betaald, waardoor alleen voor daadwerkelijk gebruikte toestellen een rekening wordt opgemaakt. De 
telefonieontwikkelingen hebben een relatie met de vast-mobiel integratie, waarbij vaste telefonie in 
mobiele telefoons geïntegreerd wordt. Daarnaast gaat de ontwikkeling van digitaal werken door. In 
2013 is het plan dat inwoners de statusinformatie op de website van de gemeente kunnen bekijken. 
Dit verbetert de dienstverlening naar de inwoners. Daarnaast gaan we verder met het doorontwikkelen 
van ons zaaksysteem, wat tot verdere verbetering van de dienstverlening en meer transparantie zal 
leiden.  
 
Een belangrijke ontwikkeling voor 2013 is het digitaliseren van bouw- en milieuvergunningen. Het plan 
is om alle bouwvergunningen van 1998 tot nu te digitaliseren en via Verseon te ontsluiten. Inwoners 
kunnen dan deze vergunningen inzien en inspecties van onze gemeenten kunnen eenvoudig 
uitgevoerd worden. Afhankelijk van de ontwikkelingen bij de oprichting van de regionale 
uitvoeringsdienst (RUD) worden ook milieuvergunningen gedigitaliseerd.  
Verder staan er kleine hardware verbeteringen op de planning, waaronder upgrades van PC’s en 
grotere beeldschermen.  
 
Onze gemeente moet vanaf 2013 aansluiten op het nieuwe handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. Dit abonnement zorgt ervoor dat onze gegevens aansluiten op basisregistraties. Hier zijn 
maandelijkse kosten aan verbonden. 
 
Onderzoeken en controles 
Van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt een impactanalyse gemaakt, die eind 
2012 afgerond is.  In 2013 wordt bekeken hoe dit ingezet gaat worden. Bij de BGT komt alle 
kaartinformatie op een centrale kaart terecht waar alle betrokkenen, ambtenaar en inwoner, gebruik 
van kunnen maken. Door het gebruik van een centrale kaart wordt er voorkomen dat zaken niet 
geregistreerd worden of over het hoofd worden gezien. Dit is een landelijke verplichting vanaf 2016. 
Met de impactanalyse bekijken wij of we alleen gaan voldoen aan de standaard of dat we voordeel 
kunnen halen uit  verrijking van de Geo-informatie. Op het gebied van belastingen wordt 
samengewerkt met andere (noord) Drentse gemeenten. Hierbij onderzoeken de informatiemanagers 
samen met de ICT’ers hoe het staat met de systemen die gemeenten hanteren en of deze aansluiten 
bij elkaar.  
 
Verder staat in 2013 de DigiD beveiligingsaudit op de planning. Een verplichte audit die in 2013 
uitgevoerd moet worden. Hierbij wordt de beveiliging en veiligheid van DigiD van onze gemeente 
onderzocht. Ook wordt in 2013 onderzocht welke uitwijkmogelijkheden er zijn op het gebied van 
gemeentelijke basisadministraties (GBA). Tenslotte zal ook de fysieke uitwijk in 2013 worden 
uitgewerkt.  
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11. Verbonden partijen 
 
 
Inleiding 
Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico’s is het gewenst 
dat in de begroting en jaarstukken meer aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee 
de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. 
In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV) (gebaseerd op artikel 
186 van de Gemeentewet) is in artikel 9, lid 2 onder f  bepaald dat in de begroting in een afzonderlijke 
paragraaf de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot verbonden partijen. 
 
Verbonden partijen zijn gedefinieerd als die partijen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als 
financieel belang heeft. Aan beide voorwaarden moet tegelijkertijd worden voldaan.  
 
Volgens artikel 15 BBV bevat de paragraaf verbonden partijen tenminste: 
a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen die zijn opgenomen 

in de begroting; 
b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. 
 
Algemeen kan gesteld worden dat de relaties tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals 
geconcretiseerd in de programma’s in hoofdlijnen worden aangegeven. In het samenvattende 
overzicht wordt daarom ook aangegeven aan welk cluster de doelen van de gemeenschappelijke 
regeling bijdragen. 
 
Algemeen beleidskader 
Op 11 september 2007 heeft de raad de nota verbonden partijen vastgesteld. In deze nota zijn kaders 
opgenomen en wordt voorgesteld de bestaande verbonden partijen in een bepaalde prioriteitsvolgorde 
te voorzien van een risicoanalyse en een toezichtarrangement.  
Het plan is om de nota verbonden partijen te actualiseren en daarbij meer kaders op te nemen voor 
inzicht en beheersing van ontwikkelingen en risico’s en bijbehorende sturingsmogelijkheden..  Daarbij 
wordt ook de reikwijdte van het begrip verbonden partij betrokken, omdat naast partijen waarin de 
gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft, ook bij andere partijen of instellingen 
belangen van de gemeente zijn ondergebracht. 
 
Indeling van verbonden partijen 
Verbonden partijen kunnen als volgt worden ingedeeld: 
a. Publiekrechtelijke samenwerking; 
b. Privaatrechtelijke samenwerking. 
 
Ad a. Publiekrechtelijke samenwerking 
Afhankelijk van de aard van samenwerking kan wel of geen rechtspersoon worden gecreëerd. Wordt 
er geen rechtspersoon gecreëerd dan bestaat de samenwerking vooral uit overleg. Wordt er wel een 
rechtspersoon in het leven geroepen, dan hebben we te maken met de zwaardere vorm van verlengd 
lokaal bestuur. In dat geval zullen bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden overgedragen en 
zullen hogere eisen moeten worden gesteld aan de democratische controle. De Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen is hiervoor het geschikte kader.  
 
Ad b. Privaatrechtelijke samenwerking 
Bij een privaatrechtelijke samenwerking is eerder sprake van vermenging van publieke en particuliere 
belangen. Daarnaast zijn de mogelijkheden van borging van publieke belangen en democratische 
controle beperkter dan bij publiekrechtelijke samenwerking. De volgende vormen van 
privaatrechtelijke samenwerking zijn te onderscheiden: 

• Privaat Publiekrechtelijke Samenwerking (PPS) 
PPS-constructies ontstaan met name bij grote (infrastructurele) projecten. Hier wil de overheid 
samen met ondernemers een concreet project realiseren en wordt de samenwerking veelal 
door middel van het participeren in commanditaire, besloten of naamloze vennootschappen 
gerealiseerd. Op die manier wordt zowel de verdeling van zeggenschap als van risico’s 
vastgelegd.  
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• Stichtingen en verenigingen 
Bij een privaatrechtelijke samenwerking in stichtingen en verenigingen participeert de 
gemeente soms in besturen met daaronder functionerende directies en werkapparaten.  

• Deelnemingen in vennootschappen 
Hierbij gaat het meestal om door de overheid genomen initiatieven die moeten gedijen in een 
marktomgeving. Zoals eigenlijk altijd, gaat het om initiatieven waar in eerste instantie de markt 
geen brood in ziet. Het kan van belang zijn dat de gemeente de eerste tijd door middel van 
een commissaris wordt vertegenwoordigd. Indien het gaat om zaken die van strategisch 
belang zijn, past daarbij een politieke vertegenwoordiging.  

 
Overzicht verbonden partijen gemeente Tynaarlo 
In het navolgende overzicht zijn alle verbonden partijen waarin de gemeente Tynaarlo momenteel 
participeert opgenomen. 
 
Publiekrechtelijke samenwerking: 
GR Garantievoorziening voormalige bestuursacademie Noord-Nederland (in liquidatie) 
GR Centrum voor automatisering Noord Nederland  CEVAN (in liquidatie) 
GR Veiligheidsregio Drenthe 
GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe. 
GR Meerschap Paterswolde 
GR Recreatieschap Drenthe 
GR Alescon 
GR Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noord- en Midden Drenthe (in liquidatie) 
GR Samenwerking Zuidlaardermeer gemeenten 
GR Intergemeentelijke sociale dienst (ISD AAT) 
 
Privaatrechtelijke samenwerking: PPS-constructies: 
Op dit moment is de gemeente Tynaarlo niet in een PPS-constructie betrokken.  
 
Privaatrechtelijke samenwerking: stichtingen en ver enigingen: 
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Groningen Drenthe 
Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde 
Regio Groningen Assen 2030 
Vereniging Drentse Gemeenten 
Stichting Drents Plateau 
Convenant met de Stichting Drentse Bedrijfslocaties 
Stichting STIVAM (afval) (beheer werkkapitaal Attero) 
Zorgplein Noord Arbeidsmarktbeleid 
 
Privaatrechtelijke samenwerking: deelnemingen in ve nnootschappen: 
NV Bank Nederlandse Gemeenten 
Enexis, Publiek Belang Electriciteitsproductie BV en andere BV’s (voormalig Essent) 
NV Groningen Airport Eelde 
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 
 
 
Belangrijke verbonden partijen  
In het navolgende worden de  belangrijkste verbonden partijen genoemdm waarbij per verbonden 
partij een korte samenvatting van doel, bestuurlijke belang en betrokkenen, financieel belang en 
ontwikkelingen en risico.  
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12. Grondbeleid 
 
 
12.1 Beleidsuitgangspunten 
Om te kunnen voldoen aan de vraag naar bouwterreinen voor woningbouw en bedrijven en daarnaast 
invloed uit te oefenen op de op te richten bebouwing, heeft de gemeente altijd een actief grondbeleid. 
gevoerd. Dit betekende dat de gemeente actief de verwerving van de gronden oppakte. 
 
Het voeren van een actief grondbeleid om zelf locatieontwikkeling te initiëren brengt kansen en 
bedreigingen met zich mee. De huidige in de afgelopen jaren ontstane marktsituatie, met een moeilijke 
verkoopmarkt voor woningen en woningbouwkavels, onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek in zijn 
huidige vorm, terughoudendheid van banken bij woning- en bedrijfsfinanciering en de voorgenomen 
btw verhoging van 19 naar 21%, hebben wezenlijke invloed op de looptijd en het (verwachte) 
eindresultaat van een grondexploitatie. 
Op dit moment zijn die vooruitzichten ongunstig, hetgeen een terughoudend grondbeleid 
rechtvaardigt. In de bestaande ontwikkellocaties wordt de planontwikkeling en het bouw- en woonrijp 
maken zoveel mogelijk door en onder regie van de gemeente uitgevoerd. En daar waar mogelijk 
vinden investeringen gefaseerd plaats. 
De uitgifte- en opbrengstprognoses zijn de afgelopen jaren meermaals getemporiseerd en naar 
beneden bijgesteld. Zie daarvoor ook de Jaarrekening OBT 2011. Bij genoemde jaarrekening worden 
de parameters genoemd die zijn gehanteerd bij de herziening van de grexen per 1 januari 2012. 
 
Deze parameters zijn : 
Inflatiekosten  : 1.5 % 
Inflatiebaten  : 0.0 % en na 5 jaar 0.5 % 
Rentekosten  : 4.5 % 
Rentebaten   : 4.5 % 
 
Het financiële effect daarvan is dat de financiële winstgevendheid, en in sommige gevallen ook de 
uitvoerbaarheid, van enkele ontwikkellocaties behoorlijk onder druk is komen te staan. De 
noodzakelijke afwaardering voor De Bronnen is hiervan het meest recente voorbeeld. 
Een (significante) verbetering van de marktsituatie, en in het verlengde daarvan een opwaartse trend 
voor de uitgifte- en opbrengstprognoses, wordt op korte termijn helaas niet voorzien. 
 
Ook voor het komend jaar wordt daarom geadviseerd voorzichtigheid te betrachten en dit ondermeer 
tot uitdrukking te brengen in de parameters, waarbij continuering van de huidige parameters voor de 
hand ligt, danwel een neerwaartse bijstelling van het rentepercentage. Dit laatste gelet op de zorgen 
over de financiële haalbaarheid van een aantal projecten vooral vanwege de actuele marktsituatie en 
verwachtingen ten aanzien van kaveluitgifte (projectmatig en particulier). Zie o.a. paragraaf 12.2. Bij 
de jaarrekening 2012 zal hier definitief over worden geadviseerd.. 
 
Met grondexploitaties zijn grote investeringsbedragen gemoeid. Strakke regie op de opzet, voortgang 
en control van de locatieontwikkeling en daarbij voldoende aandacht voor de  financiële bewaking  is 
een must. Mede op basis van de aanbevelingen naar aanleiding van de verliesnemingen bij het 
project Zuidoevers is, om beter grip te houden op het samenspel beleidsformulering en –uitvoering, 
een organisatieaanpassing doorgevoerd door de afdelingen B&P (Beleid en Projecten) en OBT 
(Ontwikkelbedrijf Tynaarlo) samen te voegen tot de afdeling Beleid & Regie.  
Ook is een nieuwe impuls gegeven aan het doorontwikkelen en verder implementeren van het 
projectmatig werken binnen de gemeente. Zo is de specifieke rol van de opdrachtgever (zowel 
ambtelijk als bestuurlijk) per project benoemd en nader uitgewerkt en ingepast in het werkproces. 
Daarnaast is o.a. ook inbreng van de projectencontroller en algemeen financieel adviseur grondbedrijf 
geborgd in het werkproces van de planning & controlcyclus. 
 
De aandacht richt zich binnen dit product naast begeleiding van particuliere initiatieven, het 
voorbereiden en faciliteren van centrumplannen, vooral op realisatie van de in de woningbouwmonitor 
opgenomen ontwikkellocaties. 
Uitgangspunt is altijd binnen de gestelde kaders en doelen per locatie uit te gaan van de principes 
minimalisatie van kosten en maximalisatie van opbrengsten. Vroeger vooral resulterend in  
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winstoptimalisatie via het tevens kunnen plegen van een afdracht aan de Algemene Dienst. 
Tegenwoordig is winstoptimalisatie in lang niet alle gevallen meer aan de orde, maar is er sprake van 
het vinden van het evenwicht tussen een financieel zo optimaal mogelijke grondexploitatie en het 
behalen van de gewenste en / of gestelde project(beleids)doelen, bijv. op het gebied van 
volkshuisvesting, woonomgeving, milieu, etc.. 
 
In de Nota Grondbeleid, welke op 12 juni 2007 door uw raad is vastgesteld, zijn beleidsregels 
opgenomen met betrekking tot het instellen een aparte risicoreserve, waarderingsgrondslagen, 
resultaatbepaling, instellen dan wel liquideren van complexen, de wijze van aan- en verkopen, het 
bepalen van verkoopprijzen en de planning en control cyclus. Deze regels vormen een solide basis 
voor de uitvoering en uitoefening van de regierol bij de locatieontwikkeling. 
Omdat de nota al enkele jaren oud is, en de marktomstandigheden gewijzigd, is er aanleiding om de 
nota te herijken. 
Met name op het gebied van risico-management. 
 
De evaluatie en actualisatie van de Nota Grondbeleid stond gepland in 2011 Vanwege de 
economische crises en de consequenties van de bijstelling van twee grote grondexploitaties op het 
weerstandsvermogen  heeft dit vertraging opgelopen. Deze actualisatie en evaluatie zal nu eind 2012, 
begin 2013, afgerond worden. 
 
Speerpunten voor het grondbeleid zijn : 
 

• het bewaken en tijdig bijstellen van grondexploitaties waarbij het sturen op het bereiken van 
de voor de onderscheiden locatieontwikkelingen vastgestelde beleidsdoelen en het beoogde 
en/of vastgestelde financiële eindresultaat daarvan; 

• het herijken van het beleid ten aanzien van risico-beheersing en afdekking. Inmiddels is 
besloten de Algemene Reserve Grondbedrijf, voorheen AR-OBT, te laten opgaan in de ARCA. 
De doelstelling blijft overigens om voldoende omvang van ons weerstandsvermogen te 
hebben om de risico’s van de gemeentelijke grondexploitaties op te vangen, en zo mogelijk 
een afdracht  aan de Algemene Dienst te kunnen plegen. Zoals bij de perspectievennota 2012 
al aangekondigd zijn de vooruitzichten zodanig dat de eerdere ambities omtrent voorziene 
afdrachtmogelijkheden sterk naar beneden zijn bijgesteld; 

• voortgang in de planvorming en realisatie voor nieuwbouw en herontwikkeling incl. het daarbij 
onderzoeken van de best passende manier van gronduitgifte (bijv. particuliere verkoop, 
projectmatig, verkoop aan kopers-collectieven, erfpacht, etc.); 

• inrichten en bewaken van projectenadministratie voor lopende en nieuwe gemeentelijke 
grondexploitaties; 

• invoeren een verplichtingenadministratie bij alle nieuwe en lopende projectadministraties 
• intake en begeleiding van niet gemeentelijke bouwplaninitiatieven. Het beleid hieromtrent zal 

worden geëvalueerd en worden betrokken in de herijking van de Nota Grondbeleid. 
• stringentere budgetbewaking voor alle grondexploitaties en initiatieven; 
• verdere uitvoering van de in 2008 vastgestelde Nota Grondinventarisatie door overbodige 

grondposities binnen de diverse complexen alsmede  van het Complex Verspreide Gronden af 
te stoten; 

• permanent is er aandacht voor het behouden en eventueel innemen van nieuwe, strategische 
grondposities. 

 
Het actualiseren van de inzichten omtrent gemeentelijke grondposities zal worden opgepakt als 
belangrijk uitwerkingspunt parallel aan het nog te starten proces van actualisatie c.q. opstellen van 
een nieuwe Structuurvisie. Deze nieuwe visie gaat aansluiten op het huidige Structuurplan dat een 
looptijd heeft tot 2016. 
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12.2 Financiële stand . 
De financiële vertaling van een locatieontwikkeling vindt plaats in een grondexploitatie. 
Aan de hand van de actuele inzichten omtrent de van toepassing zijnde beleids- en overige kaders en 
de diverse planonderdelen worden berekeningen en prognoses opgesteld en uitgevoerd en verwerkt 
in een grondexploitatie. Uiteindelijk wordt de financiële stand inzichtelijk gemaakt via een berekende 
eindwaarde en contante waarde. Op deze wijze wordt voldaan aan de BBV vereisten inzake de 
informatievoorziening grondbeleid. Dit overzicht treft u aan in paragraaf 12.6.  
Op basis van de actuele projectinzichten, ramingen, en overige input, zijn de gegevens en ramingen 
binnen de benoemde (hoofd)onderdelen van de grondexploitatie bij de laatste jaarrekening 
geactualiseerd. 
Hoofdposten aan de lastenzijde zijn planontwikkeling, verwervingen / inbreng, voorbereiding en 
toezicht, financieringskosten  en beheers- en administratiekosten. Aan de batenzijde kunnen de 
verkoopopbrengsten worden genoemd. 
Ten minste eenmaal per jaar, in ieder geval bij de Jaarrekening Grondbedrijf, vindt deze actualisatie 
plaats. 
 
Uitgangspunt is steeds om in de financiële vertaling van de actuele doelen en beleidskaders voor de 
locatieontwikkeling te streven naar minimalisatie van de kosten en maximalisatie van de opbrengsten. 
De verwachtingen omtrent onder andere de voorziene eindwaardes worden meegenomen in de 
Jaarrekening, incl. de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. 
In de rapportages Voor- en Najaarsnota wordt daarop indien daar aanleiding toe bestaat,ook nader 
ingegaan. 
 
Voor de nog niet in exploitatie genomen complexen wordt de financiële stand uitgedrukt in de 
boekwaarden. Daarbij wordt deze waarde jaarlijks vergeleken met de waarde in het economische 
verkeer. Bij een te hoge boekwaarde zal voor het verschil een voorziening worden getroffen.  
 
Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat de “rek” er in de meeste grondexploitaties wel nagenoeg  
uit is. De economische en woningmarktsituatie van de afgelopen jaren heeft ons al enkele jaren 
achtereen genoopt tot het bijstellen van de parameters (zie paragraaf 12.1) en ook tot neerwaartse 
bijstelling van de ramingen omtrent uitgifte. Dat laatste zowel qua tempo als qua opbrengst. 
 
Hiermee is de verwachte eindwaarde van de grondexploitaties sterk naar beneden bijgesteld.  
 
Gelet hierop, en dus de onzekerheid of de (onderbouwde) ramingen qua opbrengsten in de 
onderscheiden grondexploitaties  daadwerkelijk de komende jaren gerealiseerd zullen worden 
verdient het aanbeveling om met name kritisch te kijken naar die grondexploitaties waar al veel 
investeringen zijn gepleegd die nog moeten worden goedgemaakt via kaveluitgifte. 
 
Gelet ook op de actuele uitgiftecijfers en toekomstverwachtingen, alsmede het niveau van de 
boekwaardes, gaat het daarbij vooral om Ter Borch, Zuidoevers, Donderen, en Zuidlaarderveen. 
Een kritische blik op deze complexen leidt ertoe dat er grote zorgpunten zijn te uiten met betrekking tot 
de daadwerkelijke financiële haalbaarheid. 
 
Eén van de beheersmaatregelen die in dit verband nadrukkelijk onderwerp van nadere uitwerking is, is 
het terugdringen van de financieringslasten binnen de grondexploitaties. 
 
12.3 IJkmomenten. 
Voor de momenten van informatie verstrekking omtrent de complexen wordt aangehaakt bij de 
Planning- en Controlcyclus van de Begroting. 
Deze momenten zijn:  

• Jaarrekening 
Bij de jaarrekening wordt van alle lopende complexen jaarlijks een nieuwe dan wel bijgestelde 
exploitatie ter vaststelling aangeboden. Voorts wordt de gewenste /  benodigde omvang van de 
Algemene Reserve Grondbedrijf bepaald. Deze reserve is een buffer voor de risico’s 
grondexploitaties alsmede voor de jaarlijkse afdracht aan de Algemene Dienst. 
• Voorjaarsbrief 

Bij de voorjaarsnota, kort op de jaarrekening, wordt de inhoudelijke voortgang toegelicht en 
nader ingegaan op de toekomstverwachting. Uitgangssituatie 1 april. 

• Zomerrapportage 
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Bij deze ambtelijke rapportage die wordt opgeleverd aan de opdrachtgevers, wordt de 
inhoudelijke voortgang van de ontwikkelprojecten (incl. centrumplannen) toegelicht. Deze puur 
interne rapportage vormt de onderlegger van de Najaarsbrief en de begroting. Uitgangssituatie 
1 juli. 

• Najaarsbrief 
Bij de najaarsnota wordt een actueel beeld gegeven van de stand van de diverse 
grondexploitaties en ontwikkelprojecten. Uitgangssituatie 1 september. 
 
 

12.4 Opbrengsten 
Marktconformiteit is het uniforme uitgangspunt bij het bepalen van (grond)prijzen. Alleen voor 
zogenoemd “snippergroen” (voor particuliere tuinuitbreiding) en voor kavels binnen een 
ontwikkellocatie bestemd voor realisatie van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, wordt een 
uitzondering op dit principe gemaakt. Voor snippergroen geldt, bijzondere omstandigheden 
daargelaten, een vaste verkoopprijs van € 50,- per m². Voor grond voor maatschappelijk vastgoed 
binnen een grondexploitatie wordt de kostprijs, momenteel € 110,- per m² excl. BTW, gehanteerd . 
Voor overige grondtransacties overdrachten zijn enkele specifieke regels en uitgangspunten 
vastgelegd in de Nota Grondbeleid. 
 
De marktconforme prijs wordt veelal op basis van de residuele rekenmethode inzichtelijk gemaakt. 
Het uitgangspunt van marktconformiteit levert bij kavels voor sociale huurwoningen spanning op. Het 
streven naar realisatie van huurwoningen met een betaalbare huur is moeilijk verenigbaar met het  
door de corporaties betalen van een residueel berekende grondprijs. 
Naast mogelijkheden om bijvoorbeeld door ook andere woningbouwcategorieën in de 
verkoopbesprekingen te betrekken wordt ook samen met de corporaties onderzocht of andere 
uitgiftemethoden (zoals erfpacht) tot een werkbare oplossing zou kunnen leiden. 
Omdat in onze grondexploitatieramingen vanzelfsprekend wordt uitgegaan van realistische 
marktconforme verkoopopbrengsten ligt hier wel een spanningsveld. 
 
12.5 Centrumplannen 
Zoals bekend willen wij de winkelgebieden van Eelde, Vries en Zuidlaren verbeteren. Voor deze 
centra zijn plannen in ontwikkeling. Dit doen wij in nauw overleg met de direct betrokken vastgoed-
eigenaren, ondernemers en omwonenden. Bij de centrumontwikkelingen zijn ontwikkelaars betrokken 
die het later te realiseren vastgoed risicodragend willen ontwikkelen. Tevens willen zij bijdragen in de 
kosten voor de (ver)nieuw(d) aan te leggen openbare ruimte. 
In dergelijke herstructureringsprojecten is sprake van meer kosten dan opbrengsten voor de 
planrealisatoren. Hierdoor kunnen niet alle door de gemeente ten behoeve van deze bouwplannen 
gemoeide kosten op de realisatoren van het bouwplan c.q. de eigenaren in het ontwikkelgebied 
worden verhaald.  
Ook is er sprake van gewenste en noodzakelijke investeringen in het openbaar gebied die, omdat ook 
anderen daarvan profiteren, en e.e.a. ook ten behoeve van het algemeen maatschappelijk nut is, lang 
niet volledig aan de bouwplaninitiator kunnen worden toegerekend.  
 
De grote diversiteit aan belanghebbenden en eigenaren waarmee afspraken moeten worden gemaakt, 
en het vraagstuk van de financiering van de plannen leiden tot aanzienlijke planvormingskosten. 
 
Voor de centrumplannen Eelde en Vries zijn deze gedeeltelijk via het budget initiatieven gedekt en 
gedeeltelijk via beschikbaar gestelde kredieten. 
De actuele (financiële) inzichten en verwachtingen worden via de jaarrekening en najaarsbrief aan uw 
raad kenbaar gemaakt. 
 
Daarop vooruitlopend willen wij aangeven dat wij de verwachting hebben dat het centrumplan Eelde 
binnen de beschikbaar gestelde gelden en kaders kan worden voltooid. Ten aanzien van het 
Centrumplan Vries is er gelet op een aantal onzekerheden, waaronder de uitkomsten van de  
haalbaarheidsstudie en het verkrijgen van subsidies nog geen zekerheid of het plan kan worden 
voltooid. 
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12.6 Verantwoording Grondexploitatie conform artike l 70 BBV  
 
De in deze paragraag opgenomen informatie is geënt op de voorschriften zoals opgenomen in het 
BBV. Voor de volledigheid hebben wij artikel 70 van het BBV hieronder vermeld. 
 

Artikel 70 
o 1.In de toelichting op het onderhanden werk inzake grondexploitatie wordt voor het totaal van 

de in exploitatie zijnde complexen aangegeven: 
� a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar; 
� b. de vermeerderingen in het begrotingsjaar; 
� c. de verminderingen in het begrotingsjaar; 
� d. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar; 
� e. de geraamde nog te maken kosten en een onderbouwing hiervan; 
� f. de geraamde opbrengsten en een onderbouwing hiervan; 
� g. het geraamde eindresultaat; 
� h. een uiteenzetting van de wijze waarop eventuele nadelige resultaten worden 

opgevangen. 
o 2.Van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt de gemiddelde boekwaarde per m2 

vermeld. 
 
In onderstaand overzicht van het onderhanden werk inzake grondexploitatie wordt voor alle in 
exploitatie zijnde complexen aangegeven : 
 
 Boekwaarde 

1/1/2012 
Inkomsten 
2012 

Uitgaven 
2012 

Boekwaarde 
1/1/2013 

Inkomsten 
2013 

Uitgaven 
2013 

Boekwaarde 
31/12/2013  

Oude Tolweg -1.082.186 912.215 1.042.858 -951.543 912.215 922.996 -940.762 

                

Zwarte Lent 83.193 127.125 146.092 102.160 0 27.880 130.040 

                

Donderen 387.107 196.765 137.979 328.321 295.147 114.539 147.713 

                

Ter Borch 34.445.912 5.000.000 7.380.000 36.825.912 18.710.000 7.130.000 25.245.912 

                

Zuidoevers 2.124.055 558.824 536.038 2.101.269 558.824 327.567 1.870.012 

                

De Bronnen 4.650.357 0 936.534 5.586.891 0 951.502 6.538.393 

                
Vriezerbrug 
Bedrijventerrein 2.351.204 624.656 476.829 2.203.377 589.225 208.863 1.823.015 

                

De Inloop Vries -248.161 0 -1.727 -249.888 0 53.431 -196.457 

                

Groote Veen 9.961.639 3.055.000 3.530.000 10.436.639 6.931.000 879.000 4.384.639 

Totaal 52.673.120 10.474.585 14.184.603 56.383.138 27.996.411 10.615.778 39.002.505 

        
Nadelige resultaten worden opgevangen in de Algemene Reserve Grondbedrijf, thans onderdeel 
uitmakend van de ARCA, alsmede voor de grondexploitatie Ter Borch, welke rechtstreeks valt onder 
de Algemene Reserve Calamiteiten. 
 
* Het verlies bij De Bronnen is reeds afgedekt middels een Voorziening uit de Algemene Reserve    
  Grondbedrijf en ARCA. 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 

 Conform artikel 70, e t/m g.    
      
  

Raming nog te 
maken kosten 
vanaf 2013 

Raming 
opbrengsten 
vanaf 2013 Eindwaarde 

Netto Contante 
Waarde   

 Oude Tolweg 1.118.722 912.214 843.843 739.457 
          
 Zwarte Lent 131.294 254.250 5.863 4.309 
          
 Donderen 318.393 688.676 38.626 30.996 
          
 Ter Borch 38.026.849 75.658.543 1.870.000 1.210.000 
          
 Zuidoevers 1.083.950 3.238.961 29.535 20.771 
          
 De Bronnen * 29.176.540 32.633.248 -1.603.600 -865.900 
          
 Vriezerbrug        
 Bedrijventerrein 1.256.299 3.468.485 8.811 7.070 
          
 De Inloop Vries 72.409 0 178.010 156.009 
          
 Groote Veen 4.673.367 18.812.744 730.000 560.000 
          
 Totaal 75.857.823 135.667.121 2.101.088 1.862.712 
 
 
Van de nog niet in exploitatie genomen gronden is de gemiddelde boekwaarde :  
Verspreide gronden     €    2,30 per m2 
Vriezerbrug Zuid     €    2,30 per m2 
Loopstukken 2e fase     €    2,30 per m2 
Tienelswolde      €  20,00 per m2 
Prins Bernhardhoeve     €  20,50 per m2 
Gouden Regenlaan     €  21,50 per m2 
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13. Demografische en omgevingsontwikkelingen 
 
 
 
Inleiding 
In deze paragraaf beschrijven wij de verwachte demografische ontwikkelingen in Tynaarlo  en hoe 
we hier mee omgaan. Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft de gemeenten gevraagd deze 
nieuwe paragraaf op te nemen in de begroting, om zowel het Rijk als de betreffende gemeente te 
helpen tijdig op deze ontwikkelingen in te spelen. 
 
 
Demografische ontwikkelingen, samenstelling en aant al inwoners 2010- 2040 
 
Een van de meest gevolgde ontwikkelingen is de demografische ontwikkeling in aantallen en 
samenstelling van het aantal inwoners. Hierbij worden de autonome demografsiche ontwikkelingen 
(door geboorte en sterfte) aangevuld met het migratiesaldo. Voor de gemeente Tynaarlo is dat 
migratiesaldo gemiddeld + 80 per jaar. 
 

0-20 jaar 21-65 jaar > 65 jaar Totaal
x 1.000 x 1.000 x 1.000

2012 7,4 17,9 7,0 32,3
2020 6,5 17,4 8,0 31,9
2030 6,9 16,1 9,3 32,3
2040 7,0 15,1 9,5 31,6

 
Naast demografische ontwikkelingen zijn er ook andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
beleidsterreinen en maatschappelijke vraagstukken, waar we als gemeenten rekening mee moeten 
houden. De ontwikkelingen worden in kaart gebracht vanuit verschillende perspectieven: 

- Demografische ontwikkelingen 
- Economische Ontwikkelingen 
- Sociale Ontwikkelingen 
- Technologische ontwikkelingen 
- Omgevingsmilieu ontwikkelingen 
- Politieke ontwikkelingen 

 
Omgevingsanalyse 
In deze begroting hebben wij voor het eerst een omgevingsanalyse uitgewerkt, in navolging van wat al 
in de perspectievennota is opgenomen.  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. 
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Inventarisatie en analyse 
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. 
• 25% van inkomen consumenten wordt besteed aan vrije tijd. 
• Ontwikkelingen baanverlenging luchthaven benutten voor lokale recreatie en toerisme. 
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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. 

 
 
 
Visie en beleidsontwikkeling in 2012 en 2013 
Eind 2012 en in 2013 staan voor een aantal terreinen visie en beleidsontwikkeling op het programma. 
Daarbij zal rekening worden gehouden met ontwikkelingen uit de omgevingsanalyse . Aangegeven 
wordt op welke manier de ontwikkelingen invloed hebben op het beleidsterrein. Ontwikkelingen bieden 
bedreigingen waar aandacht voor moet zijn, maar ook kansen en mogelijkheden om te benutten. In 
ieder geval zullen in 2013 de volgende visie en beleidsstukken op de agenda staan: 

- Woonvisie en woonplan 
- Economische structuurvisie 
- Grondbeleid 
- Transities 
- Evaluatie kadernota Wmo 

 
 
Financiële consequenties  
Op dit moment zijn er geen financiële consequenties. In de begroting 2013 en volgende jaren wordt bij 
de ramingen rekening gehouden met de demografische verwachtingen voor de komende jaren. Er zijn 
geen aanvullende financiële verplichtingen of voorzieningen getroffen.  
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14. Reserves en voorzieningen 
 
 
 
14.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt een geactualiseerd beeld van de reserves en voorzieningen gegeven naar de 
stand van 1 januari 2013. 
Ook wordt het wettelijke en daarop gebaseerde gemeentelijk kader beschreven. 
 
14.2. Wettelijk kader 
Het wettelijk kader is neergelegd in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). 
Het gemeentelijk kader is bepaald in de vastgestelde nota’s Cijfers in Letters, reserves en 
voorzieningen 2008, 2009, 2010, 2011 en de Financiële verordening gemeente Tynaarlo 2011. 
 
1. Reserves 
Reserves zijn de vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. 
Bedrijfseconomisch gezien zijn reserves vrij te bestemmen. 
De raad kan bepaalde delen of reserves nader bestemmen. 
De reserves zijn daardoor te onderscheiden in algemene en bestemmingsreserves. 
 
a.  algemene reserves  
Dit betreft zoals hiervoor aangegeven alle reserves met uitzondering van de bestemmingsreserves. 
Voor wat betreft de aanwending kunnen er beperkingen zijn indien de renteopbrengst als algemeen 
dekkingsmiddel in de exploitatie is geraamd. In onze gemeente is dit de algemene reserve 
calamiteiten. 
 
b.  bestemmingsreserves 
Dit betreft de reserves waaraan door de raad een bepaalde bestemming is gegeven. Het kenmerk is 
dat de bestemming kan worden gewijzigd. 
In de nota reserves en voorzieningen 2010 is de navolgende categorisering aangebracht in de 
bestemmingsreserves, te weten: 

a. Bestemmingsreserves zonder verplichtingen. 
b. Bestemmingsreserves met een egalisatiefunctie. 
c. Bestemmingsreserves met een inkomensfunctie. 
d. Bestemmingsreserves t.b.v. afdekking kapitaallasten. 
e. Bestemmingsreserves t.b.v. afdekking gevoteerde kredieten. 

 
 
2.  Voorzieningen  
Voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen. 
Het gaat bij voorzieningen om min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden 
kunnen worden. Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met 
het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten. Voorzieningen dienen naar beste 
schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. 
Onder voorzieningen worden wettelijk verstaan: 
• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 

redelijkerwijs te schatten; 
• op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 
• kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten 

zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in het voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening  strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 
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14.3. Omvang reserves en voorzieningen 
De reservepositie per 1-1-2013 wordt als volgt gecomprimeerd weergegeven: 
 
Reserves en voorzieningen  Stand per 1 januari  2013  
  
Arca     *) 7.896.488 
Argi                                                   **) 2.007.586 
  

Bestemmingsreserves  (totaal)  ***) 40.031.719 
  
Totaal reserves  49.935.793 

  
Voorzieningen   (totaal)  10.841.561 
  
Totaal Reserves en voorzieningen  60.777.354 

*) inclusief de algemene reserve OBT 
     **) exclusief effecten najaarsbrief 2012. 
    ***) hierin zit ook begrepen de Essentreserve t.b.v. € 12.119.812. 
 
* Algemene Reserve Calamiteiten 
Het saldo is beschikbaar als weerstandscapaciteit voor de opvang van tegenvallers.  
 
De ontwikkeling van deze reserve in 2013 is als volgt becijferd: 
Saldo per 1 januari 2013 7.896.488 
Bij: voorgestelde toevoeging t.l.v. de Essent reserve 6.132.643 
tussentelling 14.029.131 
Bij: rente  276.377 
Af: rente t.g.v. de Argi 276.377 
Af: t.g.v. uitgaven OBT 698.221 
Saldo per 1 januari 2014 13.330.910 
 
* 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 2013 is de stand van de Argi 
€ 2.007.586. 
 
De financiële ruimte in de Argi bepaalt ook de ruimte die beschikbaar is voor de invulling van 
incidenteel nieuw beleid.  
Jaarlijks wordt een bedrag van ongeveer 1 miljoen aan rente (uit bestemmingsreserves en uit de Arca) 
toegevoegd aan de Argi als structurele voeding. 
Incidenteel wordt hieraan nog toegevoegd eventuele overschotten uit bestemmingsreserves of uit het 
BTW compensatiefonds. Daarnaast worden de jaarlijkse exploitatieresultaten van de jaarrekening 
verrekend met de Argi. 
De Argi wordt gebruikt voor intensiveringen van beleid of voor incidenteel nieuw beleid. 
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De ontwikkeling van deze reserve in 2013 is als volgt becijferd: 
 
Saldo per 1 januari 2013 2.007.586 
Totaal van de toevoegingen in 2013 (rente) 855.415 
tussentelling 2.863.001 
Af: middelen t.g.v. de exploitatie 2013 (incidentele tegenvallers +  
incidentele compensatie budget Bor t.b.v. € 110.000) 

775.357 

Af: middelen t.b.v. dekking nieuw beleid incidenteel 2013 1.831.488 
Saldo per 1 januari 2014 256.156 
 
 
* Essentreserve (Bestemmingsreserve met inkomensfun ctie) 
 
De ontwikkeling van deze reserve in 2013 is als volgt becijferd: 
Saldo per 1 januari 2013 12.119.812 
Af: voorgestelde toevoeging t.l.v. de Essent reserve 6.132.643 
Af: middelen t.b.v. dekking nieuw beleid incidenteel 2012 1.850.000 
tussentelling 4.347.169 
Bij: rente  424.193 
Af: rente t.g.v. de Exploitatie 424.193 
Saldo per 1 januari 2014 4.137.169 
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15. Begroting cluster 0 t/m 9 
 
 
 
 0 Algemeen bestuur  

 1 Openbare orde en veiligheid  

 2 Verkeer en mobiliteit  

 3 Economische Zaken en Arbeidsmarktbeleid  

 4 Onderwijs  

 5 Sociale samenhang en leefbaarheid  

 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening   

 7 Gezonde leefomgeving  

 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.  

 9 Financiering   
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Cluster 0: Algemeen Bestuur 
 
Programma's  
 Programma 1: Algemeen Bestuur 
 Programma 5: Communicatie 
 Programma 6: Publiekszaken 
 
 
 

 
Beleids- 
doelen 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 inst ellingen 
� 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. 
 

 
 
Maatschap-
pelijke 
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 inst ellingen  
� Het huidige, hoge niveau van dienstverlening blijft behouden   

o Blijvend goede  waardering voor de diensten aan het loket met een 7.8 
of hoger, en telefonische bereikbaarheid met een 7,5 of hoger (bron: 
Benchmark Publiekszaken, 2011). 

o Verder stimuleren van werken op afspraak. Het percentage gemaakte 
afspraken bedraagt in 2013 minimaal 50 % (bron: Benchmark 
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Publiekszaken, 2011). Dit betekent tegelijkertijd minder algemene 
openingstijden (vrije inloop), 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 hebben inwoners 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 met al hun vragen. 

� We werken verder aan de ketensamenwerking met o.a. RUD, provincie en 
belastingen. 

� In 2013 breiden wij de omvang van het aantal digitale producten uit.  
� Bij ons bekende gegevens vragen wij niet nogmaals aan bij burgers, bedrijven 

en instellingen, zodat de administratieve lastendruk voor klanten afneemt. 
Temeer omdat er geen regelgeving is die herhaaldelijk opvragen van gegevens 
noodzakelijk maakt. 

� 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 van de geldende 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 voor nieuwe inwoners”. 
o De jeugd wordt actief bij het besturen van de gemeente betrokken. 
o Belangstellenden kunnen kennismaken met de gemeente via 

rondleidingen. 
o Wij toetsen nieuwe beleidsontwikkelingen door evaluatiemomenten te 

organiseren. De raad wordt over deze evaluatiemomenten 
geïnformeerd. 
  

� Aan alle voorstellen en besluiten wordt een communicatieparagraaf toegevoegd 
o De gemeenteraad kan bij alle voorstellen toetsen en beoordelen of 

communicatie voldoende is verlopen. 
 

 
  



 

64 

Thema’s, 
doelen en 
kengetallen 

Wat zijn de belangrijkste thema’s en maatschappelijke effecten die voor het bestuur 
relevant lijken om te volgen. 

 
 
 
 
 

 

 
Bron : Benchmark Publiekszaken 2011  
Bron: Onderzoek  ‘Waar staat je gemeente’ 2011  
In 2013 wordt er weer een dergelijk onderzoek gedaan.  

 Thema Doelen  Kengetallen / indicatoren  
2010   2011       2012   2013 

W       W            R         R 

 

 Bestuur en burgercontact   

1 Goede dienstverlening aan 
burgers en bedrijven 

Het percentage gemaakte 
afspraken bedraagt 
minimaal 18%.  

  17       18        18       25 

2. Goede dienstverlening aan 
burgers en bedrijven  

De waardering voor de 
diensten aan het loket is 
een 7.8 

  8.0      7.8       7.8      7.8 

3. Goede dienstverlening aan 
burgers en bedrijven  

De waardering voor de 
telefonische 
bereikbaarheid is een 7.5 

  7.5      7.5       7.5      7.5 

4. Informatievoorziening aan 
burgers.  

Waardering duidelijkheid, 
toegankelijkheid en 
informatie via de kranten 

  7.2      7.3       7.2      7.2 

5. Informatievoorziening aan 
burgers mbt de Website. 
 

Waardering  en oordeel 
burgers van de website 
met een 7.1 

  7.1      7.1       7.1      7.1 

6. De burger als kiezer Waardering invloed, 
vertegenwoordiging, 
vertrouwen en beloften mbt 
gemeentebestuur 

  6.0      5.9       6.0      6.0  

7. Oordeel burger over de regels Waardering duidelijkheid, 
ontbreken en 
tegenstrijdigheid regels 

  6.3      6.3       6.3      6.3 

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

De gemeente betrekt de 
burgers in voldoende mate 
bij de totstandkoming en bij 
de uitvoering van beleid.  

  5.8      5.8       5.8      5.8 

 
  



 

65 

Wat gaan we 
daarvoor 
doen 

Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten die voor 2013 gepland staan en 
die gerealiseerd worden. 
 
Goede dienstverlening aan burger, bedrijven en inst ellingen  

o Mogelijkheid tot digitaal afspraken maken 
o Kanaalsturing inzetten. 
o Een actuele informatievoorziening verzorgen. 
o Ontwikkelen van een digitaal ondernemersloket. 
o De omvang van het aantal digitale producten uitbreiden. 
o Het snel en tijdig afhandelen van klachten.  

 
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 voor nieuwe inwoners”.  
o De jeugd wordt actief bij het besturen van de gemeente betrokken. 
o Belangstellenden kunnen kennismaken met de gemeente via 

rondleidingen. 
o Wij toetsen nieuwe beleidsontwikkelingen door evaluatiemomenten in te 

organiseren. De raad wordt over deze evaluatiemomenten 
geïnformeerd.  

� Aan alle voorstellen en besluiten wordt een communicatieparagraaf toegevoegd 
o De gemeenteraad kan bij alle voorstellen toetsen en beoordelen of 

communicatie voldoende is verlopen 
 

 
 
 
Informatie en 
beleidstukken 
in 2013 
 

In 2013 verwachten wij de volgende informatie en beleidsstukken voor te leggen aan 
de gemeenteraad 
 

Maand Onderwerp Informatie / evaluatie / 
beleidsstuk 

   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
Ombuigingen 
2013 en 
verder 

In het dekkingsplan zijn een aantal ombuigingen benoemd. Wij willen ook bij de 
voortgangsrapportages in 2013 de realisatie en de effecten van de ombuigingen in 
beeld houden. De volgende ombuigingen hebben betrekking op dit cluster en de 
doelen en effecten die met dit cluster moeten worden bereikt. 
 

Omschrijving  2013 2014 2015 Te monitoren effecten  
Verminderen inzet 
onderzoeksbudgetten 
rekenkamercommissie  

20.000    

 
Op het moment van schrijven dient er in het jaar 2013 nog 617.000 euro aan 
taakstellingen opgelost te worden in de bedrijfsvoering. Zie ook verder de paragraaf 
bedrijfsvoering en cluster 9 ‘financiën’. 
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Financiële gegevens Cluster 0: Algemeen Bestuur 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2013 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Algemeen Bestuur 1.977.778 2.117.468 2.203.933 2.241.827 2.262.102 2.285.431
5. Communicatie 414.038 343.669 309.417 313.594 317.438 321.273
6. Publiekszaken 2.120.469 2.133.632 2.202.964 2.247.176 2.275.288 2.300.882
 
Totaal lasten  4.512.285 4.594.770 4.716.314 4.802.597 4.854.828 4.907.587
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Algemeen Bestuur 149.547 0 0 0 0 0
5. Communicatie 372 0 0 0 0 0
6. Publiekszaken 558.675 568.422 568.422 576.858 586.036 594.826
 
Totaal baten  708.594 568.422 568.422 576.858 586.036 594.826
 
Resultaat voor bestemming  3.803.691 4.026.348 4.147.892 4.225.739 4.268.792 4.312.761
Toevoeging aan de reserve 45.000 0 0 0 0 0
Onttrekking uit de reserve 169.252 84.051 125.507 141.048 141.525 142.012
Mutaties reserves  -124.252 -84.051 -125.507 -141.048 -141.525 -142.012
 
Resultaat na bestemming  3.679.439 3.942.297 4.022.385 4.084.691 4.127.268 4.170.749
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Cluster 1: Openbare orde en veiligheid 
 
Programma's  
 Programma 3: Brandweer en rampenbestrijding 
 Programma 4: Openbare orde en veiligheid 
 
 

 
 
Beleids- 
doelen 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 het thema 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 2013-2014, 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 
- Rookmelder dichtheid wordt verhoogd 
- de decentralisatie van de Drank en Horeca wordt geïntegreerd opgepakt, vanuit 

ondermeer handhaving door inzet van Buitengewone opsporingsambtenaren en 
jeugdbeleid 

 
 
Maatschap-
pelijke 
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 
 
� 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 
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o 90% van de benodigde 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. 

 
 
 
 
Thema’s, 
doelen en 
kengetallen 

Wat zijn de belangrijkste thema’s en maatschappelijke effecten die voor het bestuur 
relevant lijken om te volgen. 

 
 
   
  

 Thema Doelen  Kengetallen / indicatoren  
2010   2011      2012   2013 

W       W            R         R 

 

1 a Fysieke en externe 
veiligheid 1) 

Waardering inwoners over 
veiligheid in de buurt 

  7.1      7.2         7.1      7.1 

2 Optimaliseren van 
brandweerzorg  

Opkomsttijd van de brandweer 
in minuten (norm is 15 minuten) 

  15       11          15       15 

3 Toezicht en 
handhaving 

Uitvoering jaarprogramma 
handhaving cf planning 

Uitvoering cf planning  
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Wat gaan we 
daarvoor 
doen 

Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten die voor 2013 gepland staan en 
die gerealiseerd worden. 
 
Realiseren van een veilige woon en werkomgeving 
Uitrol van het Boa Registratie Systeem (BRS): politie en gemeente 
Evalueren en verbeteren van de inzet van de Boa’s in de publieke ruimte. 
Optimaliseren van de samenwerking tussen de Boa’s en de politie: door betere 
informatie-uitwisseling (BRS en gezamenlijke briefing). 
 
Actief communiceren over veiligheidsproblematiek en preventieadvies. 
 
 
Van repressie naar preventie 
 
Gemeentelijk bijdrage aan de Multidisciplinaire oefening Groningen Airport Eelde 
 
Alle functionarissen van de gemeentelijke crisismanagement organisatie worden 
beoefend. 
 
De in 2012 ingezette (eerste) acties om Brandveilig Leven in Tynaarlo te 
bevorderen, worden gecontinueerd. Bijvoorbeeld, het geven van voorlichting aan 
omwonenden van een door brand getroffen woning, zal ook in 2013 plaatsvinden. 
Daarnaast zal in 2013 een concreet voorstel gemaakt worden hoe in de gemeente 
Tynaarlo het brandveiligheidsbewustzijn gestimuleerd kan worden en hoe de 
rookmelderdichtheid structureel verhoogd kan worden. 
 
In 2013 wordt – ten einde het aantal loze automatische brandmeldingen nog verder 
terug te dringen - gestart met implementatie van het eind 2012 vastgestelde nieuwe 
(handhavings)beleid met betrekking tot loze brandmeldingen. 
 
 
Daarnaast blijft repressie altijd noodzakelijk. Goede repressie (binnen de 
afgesproken tijden en met doeltreffend inzet) is mogelijk door goed en voldoende 
personeel alsmede adequate technische middelen. Door werving en selectie zal de 
personele sterkte van de brandweerposten op peil gehouden worden en naar 
verwachting in 2013 weer op de normsterkte zijn. De gebouwen zullen op 
eenvoudige wijze aangepast zijn aan de hedendaagse Arbo-eisen. 
 
Er wordt gewerkt aan regionalisering van de brandweer in Drenthe. Dit houdt een 
reorganisatie in van zowel de HVD-organisatie, alsmede het ontvlechten van de 
brandweer (en de relevante overhead) uit lokale gemeentelijke organisatie naar de 
HVD toe. In 2013 moet deze reorganisatie afgerond zijn. 

 
 
Informatie en 
beleidstukken 
in 2013 
 

In 2013 verwachten wij de volgende informatie en beleidsstukken voor te leggen aan 
de gemeenteraad 
 

Maand Onderwerp Informatie / evaluatie / 
beleidsstuk 

Half 2013 Besluitvorming regionalisering 
brandweer. 
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Ombuigingen 
2013 en 
verder 

Bij het vaststellen van de perspectievennota 2012 is een structurele taakstelling van 
€ 60.000,00 opgenomen voor de brandweer.   
Maatregelen ter invulling zijn de volgende: 
 
Bijdrage aan de GHOR (is reeds opgenomen in de bijdrage HVD) 15.000,00 
Afschaffen weekenddienstregeling     44.000,00 
         --------------- 
         59.000,00 
 
Ook wordt er gekeken naar de werkgeversvergoeding, nadere info hierover volgt. 

  

 
 
 
Financiële gegevens Cluster 1: Openbare orde en vei ligheid 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2013 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
3. Brandweer en rampenbestrijding 1.510.286 1.495.667 1.668.603 1.581.753 1.588.661 1.603.460
4. Openbare orde en veiligheid 346.461 361.866 403.743 408.591 413.996 418.949
 
Totaal lasten  1.856.747 1.857.533 2.072.347 1.990.344 2.002.657 2.022.410
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
3. Brandweer en rampenbestrijding 35.851 820 820 832 844 857
4. Openbare orde en veiligheid 17.076 23.348 23.348 23.668 24.023 24.384
 
Totaal baten  52.927 24.168 24.168 24.500 24.868 25.241
 
Resultaat voor bestemming  1.803.820 1.833.366 2.048.179 1.965.844 1.977.789 1.997.169
Toevoeging aan de reserve 0 0 0 0 0 0
Onttrekking uit de reserve 112.538 70.991 199.079 94.972 91.917 88.862
Mutaties reserves  -112.538 -70.991 -199.079 -94.972 -91.917 -88.862
 
Resultaat na bestemming  1.691.282 1.762.375 1.849.100 1.870.872 1.885.872 1.908.307
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Cluster 2: Verkeer en Mobiliteit 
 
Programma's  
 Programma 8: Wegen 
 Programma 13: Verkeer en vervoer 
 
 

   
 
 
Beleids- 
doelen 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. 
 

 
 
Maatschap-
pelijke 
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) 

- 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)  
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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) 

 
 
Thema’s, 
doelen en 
kengetallen 

Wat zijn de belangrijkste thema’s en maatschappelijke effecten die voor het bestuur 
relevant lijken om te volgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
ron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’ en eigen g egevens BOR (schouw)   

 
 
 
 
 

 Thema Doelen  Kengetallen / indicatoren  
2010   2011      2012   2013 

W       W            R         R 

 

1 Wegen 
 
 
* bron : gegevens 
gemeente (schouw) 

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

   6      < 6         > 5        > 5  
 
 
 
 

2 Bereikbaarheid Bereikbaarheid buurt met de 
auto 

  8.1      8.1        8.1        8.1 

3 Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid buurt en 
gemeente 

  6.4      6.7        6.4        6.4 

4 Onderhoud Onderhoud wegen en 
fietspaden 

  6.4      6.3        6.4        6.4 

5 Openbaar vervoer Openbaar vervoer in de wijk   7.0      7.1        7.0        7.0 

6 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 
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Wat gaan we 
daarvoor 
doen 

Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten die voor 2013 gepland staan en 
die gerealiseerd worden. 
 
Optimale mobiliteit 
In 2013 wordt het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) 
vastgesteld. Dit beleidsstuk wordt samen met Noordenveld in eigen beheer 
geschreven. Door bezuinigingen bij het OV bureau zullen mogelijk een aantal 
buslijnen in onze gemeente onder druk komen te staan.  
Op een aantal plaatsen worden de haltevoorzieningen voor fietsers uitgebreid. In 
2013 wordt er verder gepraat over een mogelijk transferium bij de Punt.  
 
Veiligheid in het verkeer (schone, hele en veilige wegen)  
In 2013 worden de rotonde Meerweg en Hoofdweg aangelegd in het dorp Eelde 
Paterswolde.  
 
 

 
Informatie en 
beleidstukken 
in 2013 
 

In 2013 verwachten wij de volgende informatie en beleidsstukken voor te leggen aan 
de gemeenteraad 
 

Maand Onderwerp Informatie / evaluatie / 
beleidsstuk 

Juni  GVVP beleidsstuk 
mei Uitvoeringsprogramma onderhoud informatie 
   
   
   
   
   

 

 
 
 
Ombuigingen 
2013 en 
verder 

In het dekkingsplan zijn een aantal ombuigingen benoemd. Wij willen ook bij de 
voortgangsrapportages in 2013 de realisatie en de effecten van de ombuigingen in 
beeld houden. Binnen dit cluster worden geen ombuigingen voorgesteld 
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Financiële gegevens Cluster 2: Verkeer en Mobilitei t 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2013 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
8. Wegen 2.579.607 3.330.652 2.687.944 2.790.746 2.905.955 2.917.861
13. Verkeer en vervoer 705.060 617.417 496.357 502.043 506.220 511.876
 
Totaal lasten  3.284.668 3.948.069 3.184.301 3.292.789 3.412.175 3.429.737
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
8. Wegen 96.250 42.894 18.001 18.271 18.545 18.823
13. Verkeer en vervoer 244.221 23.565 23.565 23.918 24.277 24.641
 
Totaal baten  340.472 66.459 41.566 42.189 42.822 43.464
 
Resultaat voor bestemming  2.944.196 3.881.610 3.142.735 3.250.600 3.369.353 3.386.273
Toevoeging aan de reserve 235.000 90.000 90.000 90.000 90.000 0
Onttrekking uit de reserve 359.918 345.000 0 0 0 0
Mutaties reserves  -124.918 -255.000 90.000 90.000 90.000 0
 
Resultaat na bestemming  2.819.278 3.626.610 3.232.735 3.340.600 3.459.353 3.386.273
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Cluster 3 : Economische Zaken, Recreatie en Arbeid 
 
Programma's  
 Programma 30: Arbeidsmarktbeleid 
 Programma 18: Recreatie en toerisme 
 Programma 19: Economische zaken 
 
 
 

    
 Foto’s overgenomen met toestemming www.cwinet.nl 
 
 
Beleids- 
doelen en 
afspraken 

Uitgangspunt voor deze beleidsdoelen is een goed ondernemersklimaat waarbij 
voldoende kansen voor ondernemers en voor werkzoekenden. Wij zorgen voor een 
samenhangende aanpak, waarbij aandacht voor regionale ontwikkelingen, lokale 
ondernemers en 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 het 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 organiseren 

regelmatig bedrijfsbezoeken 
� Groningen Airport Eelde heeft in verband met het verlengen van de 

landingsbaan en de daarmee te verwachten dynamiek niet langer een  
exploitatiebijdrage van de gemeente nodig 

� 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 
� Vanuit het thema ‘Verbinden’ stimuleren wij de vrijetijdseconomie. Dit doen we 

ondermeer door het ontwikkelingen van nieuw beleid  
� Een van de beleidsnotitie die nog deze collegeperiode worden afgerond is de 

Bed&Breakfast notitie 
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Maatschap-
pelijke 
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. Worden gewaardeerd door de ondernemers met een hogere 
notering uit 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. 

� Ruimte voor zorginstellingen en recreatie&toerisme en blijvende 
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 over 
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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Thema’s, 
doelen en 
kengetallen 

Wat zijn de belangrijkste thema’s en maatschappelijke effecten die voor het bestuur 
relevant lijken om te volgen. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 Thema Doelen  Kengetallen / indicatoren  
2010   2011      2012   2013 

W       W            R         R 

 

 Economie: 
Tevreden ondernemers, 
goed 
ondernemersklimaat 1) 
 

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

 
 
 
  6.1      6.1       > 6.1    > 6.1 

 De burger als 
wijkbewoner 2) 

Oordeel burgers winkels in de 
buurt 

  7.9      7.8         7.9        7.9 

 Aantrekkelijke gemeente 
voor toeristen en 
bedrijven 
 
Werkgelegenheid in 
sectoren 

- zorg 
- recreatie en 

toerisme 
 

  
 
Te ontwikkelen 
 
 
 
Te ontwikkelen 
 
Te ontwikkelen 

 Werkgelegenheid 3) Laagste werkloosheid van 
Drenthe (cijfers UWV/CBS) 
 
Werkklanten naar werk 
Arbeidsplaatsen bij Alescon 
Wachtlijsten Alescon  
Meten effect re-integratie  

 
 3%  2,75%    2,75%  2,75% 
 
90%    95%       95%     99% 
80%    80%       80%     85% 
109      92         110      110 
  5%      3%         3%      0 % 
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Wat gaan we 
daarvoor 
doen 

Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten die voor 2013 gepland staan en 
die gerealiseerd worden. 
 
Actief ondernemersbeleid 
Op basis van de Structuurvisie Economie die we in 2012 in concept afhebben, 
faciliteren wij dat ondernemers uit de gemeente Actieplannen opstellen. Het is de 
bedoeling dat actieplannen rond de volgende branches worden gemaakt: 
vrijetijdseconomie, agribusiness, zorgeconomie, Groningen Airport Eelde, 
Parkmanagement, relatiebeheer en dienstverlening en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (duurzaamheid).  
 
Iedereen werkt mee 
Voortgaan met project Transities: Wmo-Begeleiding, WWnV, Jeugdzorg. 
Participatiebeleid (inburgering, re-integratie en volwasseneducatie). De 
voorbereiding op de decentralisatie-taken is afhankelijk van de inhoud van de 
wetsvoorstellen en planning van de parlementaire behandeling hiervan. Na de 
vorming van een nieuw kabinet zal dit helder worden. Daaraan voorafgaand worden 
de reeds mogelijke voorbereidingen op de transities uitgevoerd.  
 
Aantrekkelijk zijn voor toeristen 
Vanuit de gemeente faciliteren wij het dat ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. 
Hiervoor worden bijeenkomsten georganiseerd. Verder wordt ingezet op de 
ontwikkeling van de Koningsas, Geopark De Hondsrug, het Drentse Aa gebied en 
het Zuidlaardermeer gebied.  
 
 

 
 
 
Informatie en 
beleidstukken 
in 2013 
 

In 2013 verwachten wij de volgende informatie en beleidsstukken voor te leggen aan 
de gemeenteraad 
 

Maand Onderwerp Informatie / evaluatie / 
beleidsstuk 

Voorjaar Structuurvisie Economie  Beleidsstuk en kaart 
(verbeelding) 

 Geopark De Hondsrug Expeditiepoort en 
Hotspots 

Mei/juni 
2013 

Alescon Begroting 2014 

Mei/juni 
2013 

Meerschap Paterswolde  Begroting 2014 

Mei/juni 
2013 

Recreatieschap Drenthe Begroting 2014 

Daarnaast zijn er in 2013 op gebied van arbeidsmarktbeleid ook stukken in het 
kader van project Decentralisaties en de Wet Werken naar Vermogen  

 

 
 
 
Ombuigingen 
2013 en 
verder 

In het dekkingsplan zijn een aantal ombuigingen benoemd. Wij willen ook bij de 
voortgangsrapportages in 2013 de realisatie en de effecten van de ombuigingen in 
beeld houden. Binnen dit cluster worden geen ombuigingen voorgesteld. 
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Financiële gegevens Cluster 3 : Economische Zaken, Recreatie en Arbeid 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2013 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
30. Arbeidsmarktbeleid 3.647.588 3.521.299 3.280.654 3.407.339 3.458.305 3.509.925
18. Recreatie en toerisme 281.937 487.548 236.332 239.755 243.201 246.580
19. Economische zaken 740.147 676.877 606.016 611.297 616.688 620.290
 
Totaal lasten  4.669.671 4.685.724 4.123.002 4.258.392 4.318.193 4.376.796
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
30. Arbeidsmarktbeleid 3.376.718 3.220.000 3.048.000 3.093.720 3.140.126 3.187.228
18. Recreatie en toerisme 1.159 0 0 0 0 0
19. Economische zaken 292.660 210.689 210.689 213.399 216.150 218.943
 
Totaal baten  3.670.537 3.430.689 3.258.689 3.307.119 3.356.276 3.406.170
 
Resultaat voor bestemming  999.134 1.255.035 864.313 951.272 961.916 970.625
Toevoeging aan de reserve 224.720 0 0 0 0 0
Onttrekking uit de reserve 91.300 259.927 0 0 0 0
Mutaties reserves  133.420 -259.927 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming  1.132.554 995.108 864.313 951.272 961.916 970.625
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Cluster 4 : Onderwijs 
 
Programma's  
 Programma 25: Lokaal onderwijsbeleid 
 
 
 

  
 
Beleids- 
doelen 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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Maatschap-
pelijke 
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 
en 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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Thema’s, 
doelen en 
kengetallen 

Wat zijn de belangrijkste thema’s en maatschappelijke effecten die voor het bestuur 
relevant lijken om te volgen. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
ron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’ en eigen g egevens 

1) Bron : Leerplichtadministratie (absolute getalle n) 
2) Kengetal; is verantwoordelijkheid van schoolbest uren, maar voor 

inzicht in kwaliteit onderwijs voor de gemeente een  relevant inzicht. 
 
 
Wat gaan we 
daarvoor 
doen 

Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten die voor 2013 gepland staan en 
die gerealiseerd worden. 
 
Optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd 
• Leerplichtambtenaren inzetten om voortijdig schoolverlaten te voorkomen 
• Leerplichtambtenaren draaien mee in (zorg)netwerken om vroegtijdig in te 

kunnen spelen op dreigende problemen. 
 
Goede onderwijshuisvesting 
• Opstellen jaarlijks onderwijshuisvestingsprogramma. 
• Starten met uitvoering 2de fase tijdelijke huisvesting Ter Borch 
• Uitvoering Integraal Accommodatiebeleid, zie cluster 5 
  
Realiseren van dagarrangementen 
• Doorgaan met de bestaande dagarrangementen en nieuwe dagarrangementen 

ontwikkelen in samenspraak met ouders en partners, daarbij inspelen op evt. 
veranderde schooltijden. 

 
 
  

 Thema Doelen  Kengetallen / indicatoren  
2010   2011      2012   2013 

W       W            R         R 

 

1 Leerlingenvervoer Tevredenheid over vervoer   7,6      7,6          7.3       7.3 

2 De burger als 
wijkbewoner 

Oordeel burger basisonderwijs  
  7.9      8.1          7.9       7.9 

3 De burger als 
wijkbewoner 

Oordeel burger onderwijs   7.3      7.5          7.3       7.3 

4 Behalen 
startkwalificatie 1) 

Afname voortijdig schoolverlaten   60       55           55        55 

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

Onderwijs 
• Katholiek Onderwijs 
• Gereformeerd Onderwijs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Te ontwikelen 
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Informatie en 
beleidstukken 
in 2013 
 

In 2013 verwachten wij de volgende informatie en beleidsstukken voor te leggen aan 
de gemeenteraad 
 

Maand Onderwerp Informatie / evaluatie / 
beleidsstuk 

Mei / 
november 

Jaarverslag en begroting Openbaar 
onderwijs 

Informatie 

Voorjaar 
2013 

Onderwijshuisvesting in relatie met 
leerlingenprognoses 

Informatie / beleid 
 

 
Ombuigingen 
2013 en 
verder 

In het dekkingsplan zijn een aantal ombuigingen benoemd. Wij willen ook bij de 
voortgangsrapportages in 2013 de realisatie en de effecten van de ombuigingen in 
beeld houden. Binnen  dit cluster worden nu geen aanvullende ombuigingen 
voorgesteld. De uitwerking van de notitie zorgstructuur loopt nog (incl. bezuiniging) 
 

 
 
 
Financiële gegevens Cluster 4 : Onderwijs 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2013 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
25. Lokaal onderwijsbeleid 3.468.590 3.573.322 3.261.050 3.346.797 3.397.510 3.399.401
 
Totaal lasten  3.468.590 3.573.322 3.261.050 3.346.797 3.397.510 3.399.401
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
25. Lokaal onderwijsbeleid 359.973 312.129 161.075 163.375 165.825 168.313
 
Totaal baten  359.973 312.129 161.075 163.375 165.825 168.313
 
Resultaat voor bestemming  3.108.618 3.261.193 3.099.975 3.183.422 3.231.684 3.231.088
Toevoeging aan de reserve 125.000 23.417 50.386 50.386 50.386 50.386
Onttrekking uit de reserve 415.941 498.659 207.677 207.677 207.677 207.677
Mutaties reserves  -290.941 -475.242 -157.291 -157.291 -157.291 -157.291
 
Resultaat na bestemming  2.817.677 2.785.951 2.942.684 3.026.131 3.074.393 3.073.797
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Cluster 5: Sociale samenhang en leefbaarheid 
 
Programma's  
 Programma 21: Welzijn 
 Programma 22: Kunst en cultuur 
 Programma 26: Sport 
 
 

  
 
Beleids- 
doelen 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 2012-
2014 opgenomen: 
 
Integraal accommodatiebeleid en een goed leefklimaa t 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 belei d 
� Mantelzorgondersteuning afgestemd op de behoefte 
� We ondersteunen het initiatief om Fairtrade gemeente te worden 

 
Maatschap-
pelijke 
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. 

� De aanwezigheid van voldoende en goede (multifunctionele) accommodaties wordt 
gewaardeerd met 6,5 of hoger. 

 
Een goed leefklimaat voor onze burgers 
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� 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) 
� Positief jeugdbeleid. Het CJG fungeert als spilfunctie binnen de lokale organisaties 

rondom Jeugd en Zorg. Zodat na de decentralisatie Jeugdzorg de kwaliteit van zorg 
voor onze jongeren gewaarborgd blijft en dat iedereen mee kan blijven doen en 
iedereen ons weet te vinden. (zie ook cluster 6) 

 
Betrokkenheid als basis voor een goed sociaal (en g ezond) beleid 
� Om overbelasting bij vrijwilligers te voorkomen is er ondersteuning voor vrijwilligers 

en mantelzorgers; er worden meer vrijwilligers ingezet bij activiteiten die leefbaarheid 
bevorderen.  

� 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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Thema’s, 
doelen en 
kengetallen 

Wat zijn de belangrijkste thema’s en maatschappelijke effecten die voor het bestuur 
relevant lijken om te volgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
Bron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’ en eigen gegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Bron: dossieronderzoek geme ente Tynaarlo (punt 8)  
                        Bron : dossieronderzoek GGD  (punt 9 t/m 11) 

 Thema Doelen  Kengetallen / indicatoren  
2010   2011      2012   2013 

W       W            R         R 

 

1 Accommodaties Goede en efficiënte huisvesting 
Transparantie in kosten 
Waardering accommodaties 

 
  6.5       6.5          6.7       7 

2 De burger als 
wijkbewoner 

Oordeel burger 
uitgaangsmogelijkheden en 
horeca 

  6.5       6.7          6.5      6.5  

3 De burger als 
wijkbewoner 

Oordeel burger cultuur   6          6.3          6         6 

4 De burger als 
wijkbewoner 

Oordeel burger verenigingen en 
clubs 

  7.5      7.5           7.5      7.5 

5 De burger als 
wijkbewoner 

Oordeel burger 
sportvoorzieningen 

  7.5      7.7           7.5      7.5 

6 De burger als 
wijkbewoner 

Oordeel burger 
welzijnsvoorzieningen 

  5.8      6.0           5.8      5.8 

7 De burger als 
wijkbewoner 

Oordeel burger leefbaarheid 
buurt 

  7.4      7.5           7.4      7.4 

8 Sport/cultuur Aantal sportieve en culturele 
kennismakingsactiviteiten 
gericht op inwoners van de 
Gemeente Tynaarlo (meting per 
schooljaar) 

   145       227     250      250 

9 Sport % Overgewicht groep  2 
basisonderwijs 

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

10 Sport % Overgewicht groep  7 
basisonderwijs 

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

11 Sport % Overgewicht klas 2 
voortgezet onderwijs 

    -     4,9%   4,9%    4,9% 
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Wat gaan we 
daarvoor 
doen 

Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten die voor 2013 gepland staan en 
die gerealiseerd worden. 
 
Integraal accommodatiebeleid 
 
Realisatie van diverse MFA’s aan de hand van in 2012 bijgestelde IAB-plannen 
(notitie herijking Integraal Accommodatiebeleid). 
 
Sport: 
• Oprichting van een blaashal in Zuidlaren voor 1 oktober 2013, onder de 

voorwaarde van een kostendekkende exploitatie ervan; 
• Ontwikkelen van een plan ter realisatie van nieuwbouw kleedaccommodatie 

VAKO op te leveren in de eerste helft 2014; 
• Ontwikkelen van een plan ter privatisering van sportkantines, danwel invoering 

van een kostendekkende huur daarvoor als maatregel voortvloeiend uit de 
kadernota Sport (vastgesteld in december 2011). 

• Ontwikkelen van een plan ter invoering van een nieuwe tarievensystematiek 
gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties als maatregel 
voortvloeiend uit de Kadernota Sport. 

• Ontwikkelen van een plan gericht op verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 
de instandhouding van binnen- en buitensportaccommodaties (in samenhang 
met voorgaande punt); 

• Ontwikkelen van een plan gericht op verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 
de instandhouding van de buitenzwembaden.  

 
Kunst: 
• Realiseren kunstwerk MFA Yde de Punt. 
 
Een goed leefklimaat voor onze burgers 
• Uitvoering geven aan de brede impuls combinatiefuncties 
• Voortzetten implementatie JOGG-methodiek, met meer focus op publiek-private 

samenwerking 
• Intensiveren van samenwerking met lokale partners (onderwijs, kinderopvang, 

sport- en cultuuraanbieders) binnen de kaders van sport- en cultuurpret. 
• Meedoenbeleid uitvoeren 
 
Betrokkenheid als basis voor een goed sociaal (en g ezond) beleid 
• Ondersteuning van sportvrijwilligers door inzet van expertise van professionals 

van SportDrenthe 
• Het ondersteunen van activiteiten in het kader van duurzaamheid, 

ontwikkelingssamenwerking en internationale betrekkingen; het ondersteunen 
van het initiatief om fairtrade gemeente te worden 

• Activiteiten breedtesportimpuls (7-7 beleid), cultuurcoach inzetten 
• Uitvoering geven aan de nieuwe regeling cultuureducatie met kwaliteit 
• Plan opstellen onderhoud buitenkunstwerken � daarna uitvoering 
  
Bezuinigingen realiseren 
• om de onderstaande bezuinigingen te realiseren, moeten diverse taken worden 
       uitgevoerd: overleggen, gevolgen monitoren, soms maatwerk leveren etc. 
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Informatie en 
beleidstukken 
in 2013 
 

In 2013 verwachten wij de volgende informatie en beleidsstukken voor te leggen aan 
de gemeenteraad 
 

Maand Onderwerp Informatie / evaluatie / 
beleidsstuk 

Maart 
2013 

Tussenevaluatie inzet 
combinatiefunctionarissen 

evaluatie 

Najaar 
2013  

Tussenevaluatie millenniumcampagne evaluatie 

4e kwartaal 
2013 

Eindevaluatie cultuurnota evaluatie + input nieuwe 
nota 

 

 
 
Ombuigingen 
2013 en 
verder 

In het dekkingsplan zijn een aantal ombuigingen benoemd. Wij willen ook bij de 
voortgangsrapportages in 2013 de realisatie en de effecten van de ombuigingen in 
beeld houden. De volgende ombuigingen hebben betrekking op dit cluster en de 
doelen en effecten die met dit cluster moeten worden bereikt. 
 

Omsc hrijving  2013 2014 2015 Te monitoren effecten  
Profijtbeginsel toepassen 
binnen sporttarieven 
binnen en buitensport 1e 
jaar 

 
25.000 

 
25.000 

 
25.000 

 
Waken voor cumulatie en 
afnemen bereik door de 
kosten van deelname 

Idem, 2e jaar  35.000 35.000  
Idem, 3e jaar   40.000  
Profijtbeginsel en 
bedrijfsvoerings-
maatregelen bij twee 
openlucht zwembaden 1e 
jaar 

 
 
 

40.000 

 
 
 

40.000 

 
 
 

40.000 

 
 
 
Waken voor afname bereik 
 
 

Idem , 2e jaar  40.000 40.000  
Aanpassen dotatie 
onderhoud openlucht 
zwembaden , na renovatie 

 
 

150.000 

 
 

150.000 

 
 

150.000 

 

Bijdrage in voorzieningen 
ouderwerk op basis van 
profijtbeginsel 

12.000 24.000 24.000 Waken voor afnemen 
bereik � minder meedoen 

Jeugdsozen, uit te 
werken, taakstellend 

  30.000  

Taakstelling binnen 
bibliotheek obv 
profijtbeginsel 

 50.000 50.000  

Idem binnen 
cultuureducatie 
 

  50.000  

Totaal, cumulatief 
 

227.000 364.000 484.000  
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Financiële gegevens Cluster 5: Sociale samenhang en  leefbaarheid 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2013 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
21. Welzijn 2.659.017 2.845.244 1.864.604 1.541.904 1.493.206 1.553.197
22. Kunst en cultuur 1.244.894 1.257.722 1.093.528 1.040.076 1.036.364 1.075.965
26. Sport 3.748.151 3.452.010 3.349.392 3.369.371 3.215.685 3.012.104
 
Totaal lasten  7.652.062 7.554.976 6.307.525 5.951.352 5.745.255 5.641.266
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
21. Welzijn 354.900 112.601 115.531 116.791 118.074 119.381
22. Kunst en cultuur 33.011 24.645 0 0 0 0
26. Sport 892.570 819.460 859.159 879.791 890.516 790.622
 
Totaal baten  1.280.481 956.706 974.690 996.582 1.008.590 910.003
 
Resultaat voor bestemming  6.371.581 6.598.271 5.332.835 4.954.770 4.736.665 4.731.263
Toevoeging aan de reserve 975.411 24.615 19.939 19.939 19.939 19.939
Onttrekking uit de reserve 1.112.249 112.880 15.000 15.000 15.000 0
Mutaties reserves  -136.838 -88.265 4.939 4.939 4.939 19.939
 
Resultaat na bestemming  6.234.743 6.510.006 5.337.774 4.959.709 4.741.604 4.751.202
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Cluster 6 : Sociale voorzieningen en maatschappelij ke dienstverlening 
 
Programma's  
 Programma 23: Maatschappelijke zorg en volksgezondheid 
 Programma 27: Inkomensvoorzieningen 
 Programma 28: Maatschappelijke ondersteuning 
 Programma 29: Minimabeleid 
 
 
 

  
 

 
Beleids- 
doelen 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 
(Meedoepremie, 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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Maatschap-
pelijke 
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%. 
 

 
Thema’s, 
doelen en 
kengetallen 

Wat zijn de belangrijkste thema’s en maatschappelijke effecten die voor het bestuur 
relevant lijken om te volgen. 

  
   
  

 Thema Doelen  Kengetallen / indicatoren  
2010   2011      2012   2013 

 W       W            R         R 

 

1 Wmo voorzieningen Waardering van de 
dienstverlening  door Wmo-
CJG loket 

  7.5      7.5          7.5      7.5 
 

2 De burger als 
wijkbewoner 

Oordeel burger 
gezondheidsvoorzieningen 

  7.4      7.3         7.4       7.4 

3 Inkomens-
ondersteuning 

Waarderingscijfer ISD door klant   7.5      7.5         7.5       7.5 

4 Gezondheidsbeleving % dat de eigen gezondheid als 
goed benoemd 

80%                     85% 

 
Bron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’ en onderz oek WMO loket en ISD gegevens  
 

4 Wmo-voorzieningen 
 

Aantal uitstaande individuele  
voorzieningen 
 

 2700               <2700 

5 Inkomens-
ondersteuning 

Aantal inwoners afhankelijk van 
inkomensondersteuning 

   405                  400 
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Wat gaan we 
daarvoor 
doen 

Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten die voor 2013 gepland staan en 
die gerealiseerd worden. 
 
Iedereen doet mee 
 
• Implementeren Wet op de Schuldhulpverlening. 
• Uitvoeren en evaluatie pilot Leefgeld.  
• Vaststellen geëvalueerde kadernota Kansrijk Leven. 
• Vaststellen gekantelde Wmo-verordening. 
• Boodschappendienst inrichten als algemene voorziening. 
• Inkopen informatiecampagne m.b.t. wonen en eigen verantwoordelijkheid/ 

wooncarrière 
• Aanbesteden Wmo-indicatiestelling en Wmo huishoudelijke hulp.  
• Herzien uitvoering Meedoenbeleid. 
• Voortgaan met project Transities: Wmo-Begeleiding, WWnV, Jeugdzorg. 

Participatiebeleid (inburgering, re-integratie en volwasseneducatie). De 
voorbereiding op de decentralisatie-taken is afhankelijk van de inhoud van de 
wetsvoorstellen en planning van de parlementaire behandeling hiervan. Na de 
vorming van een nieuw kabinet zal dit helder worden. Daaraan voorafgaand 
worden de reeds mogelijke voorbereidingen op de transities uitgevoerd.  

 
Een gezonde leefstijl   
 
• Evaluatie nota lokaal gezondheidsbeleid 2009 – 2012.  
• De landelijke JOGG-thema’s (2013: water) zijn herkenbaar binnen activiteiten 

van de combinatiefunctionarissen 
 

 
 
 
Informatie en 
beleidstukken 
in 2013 
 

In 2013 verwachten wij de volgende informatie en beleidsstukken voor te leggen aan 
de gemeenteraad 
 

Maand Onderwerp Informatie / evaluatie / 
beleidsstuk 

Februari  Meedoenbeleid  herijking 
Oktober Nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-

2012 
evaluatie 

 Beleidsnotitie Transities 
afhankelijk van parlementaire 
behandeling 

beleidsstuk 
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Ombuigingen 
2013 en 
verder 

In het dekkingsplan zijn een aantal ombuigingen benoemd. Wij willen ook bij de 
voortgangsrapportages in 2013 de realisatie en de effecten van de ombuigingen in 
beeld houden. De volgende ombuigingen hebben betrekking op dit cluster en de 
doelen en effecten die met dit cluster moeten worden bereikt. 
 

Omschrijving  2013 2014 2015 Te monitoren effecten  
Vermindering budget 
indicaties binnen WMO op 
basis ervaringen twee 
jaren 

30.000 30.000 30.000 Geen nadelige effecten te 
verwachten 

Idem, WMO initiatieven 85.000 85.000 85.000 Geen nadelige effecten te 
verwachten 

Subtotaal 115.000 115.000 115.000  
Stijging eigen bijdrage op 
basis van wettelijke 
aanpassingen van 8% 
naar 12%. Levert per 
saldo  een voordeel op 

 
 

50.000 
 
 

 
 

50.000 
 
 

 
 

50.000 
 
 

Ontwikkeling eigen bijdrage 
via CAK te monitoren. 
De hier genoemde € 50.000 
is ter dekking van een extra 
korting in de algemene  
uitkering op basis van de juni 
circulaire. 

Totaal cumulatief 165.000 165.000 165.000  
 

 
 
 
Financiële gegevens Cluster 6 : Sociale voorziening en en maatschappelijke 
dienstverlening 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2013 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
23. Maatschappelijke zorg en volksgezondheid 1.681.835 1.729.801 1.632.805 1.647.620 1.662.560 1.686.459
27. Inkomensvoorzieningen 6.062.486 6.377.428 6.427.245 6.525.825 6.625.866 6.727.334
28. Maatschappelijke ondersteuning 5.473.818 4.829.622 5.169.340 5.239.802 5.310.830 5.381.851
29. Minimabeleid 664.041 661.330 707.990 716.885 725.913 736.801
 
Totaal lasten  13.882.180 13.598.181 13.937.380 14.130.131 14.325.169 14.532.446
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
23. Maatschappelijke zorg en volksgezondheid 748.029 0 0 0 0 0
27. Inkomensvoorzieningen 4.458.425 4.828.000 5.051.009 5.125.409 5.200.925 5.277.574
28. Maatschappelijke ondersteuning 875.789 300.063 700.063 704.564 709.132 713.769
29. Minimabeleid 66.023 0 0 0 0 0
 
Totaal baten  6.148.266 5.128.063 5.751.072 5.829.973 5.910.057 5.991.343
 
Resultaat voor bestemming  7.733.914 8.470.119 8.186.308 8.300.159 8.415.112 8.541.103
Toevoeging aan de reserve 0 0 0 0 0 0
Onttrekking uit de reserve 461.115 6.500 0 0 0 0
Mutaties reserves  -461.115 -6.500 0 0 0 0
 
Resultaat na bestemming  7.272.799 8.463.619 8.186.308 8.300.159 8.415.112 8.541.103
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Cluster 7: Gezonde leefomgeving 
 
Programma's  
 Programma 20: Milieu 
 Programma 9: Riolering en waterhuishouding 
 Programma 10: Openbaar groen 
 Programma 11: Begraven 
 Programma 12: Reiniging 
 Programma 17: Monumentenzorg 
 
 

   
 
Beleids- 
doelen 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 terugopende biodiversiteit en de 
uitputting van energiebronnen moeten worden voorkomen of opgelost. Doel is dat dit 
leidt tot een grote tevredenheid op 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. 
� 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. 

 
Maatschap-
pelijke 
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 gezonde en duurzame omgeving 
 
Een goed gewaardeerde leefomgeving 
� De directe leefomgeving wordt gewaardeerd op een 7,5 (norm 2010). 
� De leefomgeving wordt positief beïnvloed door goed verzorgd openbaar groen in 
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de nabijheid; dat uit zich naast waardering van de bewoners ook in de waarde 
van 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. 
� De begraafplaatsen worden na de laatste uitbreidingen van de Duinen en de 

Eswal slechts beperkt uitgebreid. Er wordt een plan ontwikkeld voor het 
duurzaam begraven op de bestaande begraafplaatsen en landschappelijke 
inpassing. 

 
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. 
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Thema’s, 
doelen en 
kengetallen 

Wat zijn de belangrijkste thema’s en maatschappelijke effecten die voor het bestuur 
relevant lijken om te volgen. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
ron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’ en eigen g egevens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Thema Doelen  Kengetallen / indicatoren  
2010   2011      2012   2013 

W       W            R         R 

 

1 Openbaar Groen 
 

BOR niveau basis/buitengebied 
BOR niveau hoofdcentra 
 
 
 
Waardering speelvoorzieningen 
Waardering straat en 
parkmeubilair 

   6         6             6         6 
 
   8         8             8         8 
 
 
   7         7             7         7   
   6         6             6         6  

2 Begraven BOR niveau groen 
BOR niveau gebouwen 

   8         8             8        8 
   6         6             6        6   

3 De burger als 
wijkbewoner 

Oordeel burger directe 
woonomgeving 

  7.5       7.6         7.5     7.5 

4 .1 De burger als 
wijkbewoner 

Oordeel burger onderhoud wijk   6.5       6.5        6.5      6.5 

4.2 De burger als 
wijkbewoner 

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 
 

 
 
 
 
 
Te ontwikkelen 

5 De burger als 
wijkbewoner 

Oordeel burger afvalinzameling   6.9       7.2        6.9      6.9 

 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 
 
• Gemeentelijke gebouwen 
• Openbare verlichting 
• Riolering 
 

Te ontwikkelen 
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Wat gaan we 
daarvoor 
doen 

Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten die voor 2013 gepland staan en 
die gerealiseerd worden. 
 
Realiseren van een gezonde en duurzame leefomgeving  en  
Verder optimaliseren van ons OV bestand door vervanging van traditionele 
armaturen door LED armaturen.  
De laatste overstort in Eelde (Zuideinde) aanpassen aan de laatste stand van de 
techniek.  
 
Herstel van het ecologisch evenwicht   
 
Aanleg van een helofytenveld in Eelde om het overstortende rioolwater verder te 
zuiveren. Uitvoering in 2013.  
 

 
 
 
Informatie en 
beleidstukken 
in 2013 
 

In 2013 verwachten wij de volgende informatie en beleidsstukken voor te leggen aan 
de gemeenteraad 
 

Maand Onderwerp Informatie / evaluatie / 
beleidsstuk 

December  Verbreed GRP (incl. waterplan) beleidstuk 
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Ombuigingen 
2013 en 
verder 

In het dekkingsplan zijn een aantal ombuigingen benoemd. Wij willen ook bij de 
voortgangsrapportages in 2013 de realisatie en de effecten van de ombuigingen in 
beeld houden. De volgende ombuigingen hebben betrekking op dit cluster en de 
doelen en effecten die met dit cluster moeten worden bereikt. 
 
Binnen onderhoud en beheer van openbaar groen een bedrag van € 201.000 
 

Omschrijving  2013 2014 2015 Te monitoren effecten  
Openbaar groen     
Verminderen maaibeurten 
graskanten 

16.000   Overgroei van verharding tot ca 
15cm. 

Gerichte versobering 
beeld openbaar groen 
door omvormen gras naar 
bermen en bijpassend 
beheer 

54.000   Langer gras, meer grasresten na 
het maaien. Meer klachten door 
slordiger straatbeeld en slechter 
gebruik. 

Deels verminderen van 
cultuurgroen, minder 
diversiteit in groen 

56.000   Minder diversiteit in het groen en 
een versobering van het 
straatbeeld. Tevens zal tijdens de 
realisering van deze maatregel 
veel commotie ontstaan. 

Groenafval inzetten voor 
groene energie  

15.000   Inbreng in groene energie. 

Minder vervangingen en 
minder inboet bij 
beplanting 

50.000   Kwaliteit van de plantvakken 
neemt door jaren heen af met 
verloedering tot gevolg. 

Door verkopen 
restgronden minder 
onderhoud nodig 
 

10.000   Maatregel vergt de nodige 
begeleidingskosten. 

 
 
Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar het vermarkten van werkzaamheden in 
beheer openbare ruimte, met name binnen het hagen knippen en kantsnijden. Dit 
levert binnen dit cluster een besparing op van € 86.000. 
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Financiële gegevens Cluster 7: Gezonde leefomgeving  
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2013 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
20. Milieu 878.699 1.890.126 682.152 689.795 698.238 705.622
9. Riolering en waterhuishouding 2.717.681 2.705.657 2.961.271 2.932.378 2.891.742 2.845.630
10. Openbaar groen 2.855.965 2.872.788 2.752.560 2.796.450 2.839.196 2.875.401
11. Begraven 436.086 529.528 471.910 471.277 466.146 467.441
12. Reiniging 2.891.728 2.931.678 3.191.567 3.232.453 3.274.252 3.309.470
17. Monumentenzorg 209.201 149.653 174.401 175.876 177.319 178.954
 
Totaal lasten  9.989.360 11.079.430 10.233.861 10.298.229 10.346.892 10.382.518
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
20. Milieu 15.975 8.300 0 0 0 0
9. Riolering en waterhuishouding 3.098.621 3.317.060 3.106.565 3.109.119 3.111.712 3.114.343
10. Openbaar groen 10.918 12.384 12.384 12.562 12.803 12.995
11. Begraven 420.006 466.178 466.178 473.170 480.268 487.472
12. Reiniging 3.264.185 3.303.129 3.564.024 3.604.910 3.646.709 3.681.927
17. Monumentenzorg 5.802 5.542 5.542 5.625 5.709 5.795
 
Totaal baten  6.815.507 7.112.593 7.154.693 7.205.387 7.257.201 7.302.532
 
Resultaat voor bestemming  3.173.853 3.966.836 3.079.168 3.092.842 3.089.691 3.079.986
Toevoeging aan de reserve 858.397 748.863 535.140 566.588 609.816 658.559
Onttrekking uit de reserve 176.744 878.546 17.389 17.389 17.389 17.389
Mutaties reserves  681.653 -129.683 517.751 549.199 592.427 641.170
 
Resultaat na bestemming  3.855.506 3.837.153 3.596.919 3.642.041 3.682.119 3.721.156
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Cluster 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvestin 
 
Programma's  
 Programma 14: Grondbedrijf 
 Programma 15: Ruimtelijke ontwikkeling 
 Programma 16: Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 
 
 
 
 

   
 
Beleids- 
doelen 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 kwal iteiten 
� Alle bestemmingsplannen op het gebied van ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting zijn geactualiseerd 
 
Bouwontwikkeling geënt op woningbehoefte en markton twikkeling  
� 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 
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Thema’s, 
doelen en 
kengetallen 

Wat zijn de belangrijkste thema’s en maatschappelijke effecten die voor het bestuur 
relevant lijken om te volgen. 

   
 
 

 Thema Doelen  Kengetallen / indicatoren  
2010   2011      2012   2013 

W       W           R        R 

 

1 Waarborgen landschappelijke 
en ruimtelijke kwaliteiten  

Uitvoering LOP 
Beleid tav 
cultuurhistorie en 
archeologie 

     5        6             7 
               1 

2 Gedragen plannen en visies Centrumplannen 
Participatie 
gebiedsontwikkelingen 
Onderzoek themapark 
duurzame energie 
Vriezerbrug Zuid 

               2                         2 
     5        5   
 
 
                                1 

3 Actuele bestemmingsplannen Actualisatie 
Bestemmingsplannen  
Nieuwe 
bestemmingsplannen 
en projectbesluiten bij 
initiatieven 

  80%     85%        90%    95% 
 
   15       15            15       15 

4 Locatieontwikkeling Totaal 
investeringsniveau in 
lopende complexen 
in miljoenen 

 2011   2012       2013    2014 
 
  63,2     53,0      37,9      22,7 
 
 

5 Locatieontwikkeling Aantal 
grondcomplexen 
Grondcomplexen in 
ontwikkeling 

   21        21          21        21 
 
   10        10          11        12 
 

6 Locatieontwikkeling Totale gronden 
complexen niet in 
ontwikkeling  
 
Waarvan aangemerkt 
als strategische grond 

 2011   2012       2013    2014 
 
138 ha  113 ha  86 ha    86ha 
 
55,5 ha   52ha    52 ha   52ha 

7 Afstemmen woningaanbod en 
vraag (kwantitatief) 

Gemiddeld aantal te 
realiseren woningen 
 

   24        77          90          90 

8 Afstemmen woningaanbod en 
vraag (kwaltitatief) 

Actueel Woonplan en 
prestatieafspraken 
Aantal projecten met 
specifieke aandacht 
doelgroepen 

               1 
 
     2        3             4 

11 Een goede vergunning-
verlening, controle en 
handhaving rondom 
omgevingsvergunning 

Goede kwaliteit 
vergunningen; % 
bezwaarschriften die 
gegrond zijn moet zeer 
gering zijn 

   <1%    <1%     <1%     <1% 
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Maatschap-
pelijke 
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 kwal iteiten 
� Het borgen van de kwaliteiten wordt geborgd doordat op concreet planniveau 

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 markton twikkeling  
� 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, daarbij rekening houdende dat 
investeringsmogelijkheden van corporaties onder druk staan. Vanuit de 
woningbouwopgave zullen noodzakelijke inspanningen worden verricht om 
sociale woningbouw mogelijk te maken.  

 
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, Groote Veen, Zuidoevers, 
Zwarte Lent en Donderen, de Bronnen 

 
Een goede vergunningverlening, controle en handhavi ng 
• 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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Wat gaan we 
daarvoor 
doen 

Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten die voor 2013 gepland staan en 
die gerealiseerd worden. 
 
Waarborgen van landschappelijke en ruimtelijke kwal iteiten 
• Uitvoering LOP door uitvoering van meerjarige projecten o.a.:  
• Herstel Landgoederen Eelde-Paterswolde fase 1 
• Herstel Particuliere Landschapselementen 
• Ecologische verbindingszone EVZ-25 
• Bloemrijke Akkers 2011-2013 
• Herstel Bovenlopen Eelderdiep waaronder een inrichtingsplan voor het   

Brongebied van de Bronnen 
 
Faciliteren van bestaande en nieuwe initiatieven waarmee ambities van het LOP 
gerealiseerd worden. Zowel gemeentelijke- als externe projecten van en door 
derden.  
 
Bouwontwikkeling geënt op woningbehoefte en markton twikkeling  
• De Bronnen 
• De afgelopen 2 jaar zijn diverse onderzoeken verricht naar de woonbehoefte. 

Deze onderzoeken vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de 
Bronnen, aangevuld met inzichten gebaseerd op de actuele verkoop van andere 
gemeentelijke woningbouwprojecten 

• Op dit moment (medio 2012) is het onduidelijk of de plaatselijke corporatie 
wil/kan investeren in de Bronnen. Zo niet, dan zal geprobeerd worden met een 
andere corporatie/partij afspraken te maken over het sociale 
woningbouwprogramma.    

 
Versterking van de centra van de 3 grote kernen  
• Bestemmingsplan Eelde is vastgesteld;  
• Bestemmingplan Paterswolde zit in voorontwerpfase;  
• Bestemmingsplan Vries en Zuidlaren zitten in de voorbereidende beleidsfase. 
 
Woningbouwprojecten  
• Voor de Bronnen ligt de nadruk in 2013 op het Stedenbouwkundig Ontwerp/de 

Structuurvisie en het Bestemmingsplan. Daarnaast worden er activiteiten 
ontplooid om de locatie te vermarkten. 

• Groote Veen richt zich in 2013 voornamelijk op kavelverkoop en promotie, 
verkoop van gronden ten behoeve van MFA en aanbesteding bruggen voor 
ontsluiting MFA terrein mits gemeenteraad in IAB besluitvorming MFA Groote 
Veen heeft opgenomen. 

• Oude Tolweg: richt zich in 2013 voornamelijk op kavelverkoop en promotie, 
aanbesteding en uitvoering geluidwal langs N34, gedeeltelijk bouwrijp maken 
van de wijk. 

• Donderen: verkoop en promotie kavels. 
• Zwarte Lent: verkoop en promotie kavels. 
• Zuidoevers: promotie en verkoop kavels. 

 
 

Een goede vergunningverlening, controle en handhavi ng 
• Het goed afhandelen van vergunningen. In 2013 gaan we de vergunningen 

zoveel mogelijk digitaal afhandelen. 
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Informatie en 
beleidstukken 
in 2013 
 

In 2013 verwachten wij de volgende informatie en beleidsstukken voor te leggen aan 
de gemeenteraad 
 

Maand Onderwerp Informatie / evaluatie / 
beleidsstuk 

Maart/april 
2013 

Ontwerp Structuurvisie de 
Bronnen 

Beleidsstuk, wordt vrijgegeven 
voor inspraak. Inwoners en 
raad worden geïnformeerd over 
het plan.  

3e kw. 2013 Structuurvisie de Bronnen Beleidsstuk, wordt ter 
vaststelling aangeboden + 
Ontwerp BP wordt ter inzage 
gelegd. 
 

4e kw. 2013/ 
1e kw. 2014 

Bestemmingsplan de Bronnen Beleidsstuk, wordt ter 
vaststelling aangeboden. 
 

 

 
 
Ombuigingen 
2013 en 
verder 

In het dekkingsplan zijn een aantal ombuigingen benoemd. Wij willen ook bij de 
voortgangsrapportages in 2013 de realisatie en de effecten van de ombuigingen in 
beeld houden. Binnen  dit cluster worden geen ombuigingen voorgesteld 

 
 
 
Financiële gegevens Cluster 8: Ruimtelijke ordening  en volkshuisvestin 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2013 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
14. Grondbedrijf 21.069.900 25.873.262 29.029.606 18.732.305 18.117.892 14.842.114
15. Ruimtelijke ontwikkeling 1.658.718 2.087.999 1.267.229 1.279.076 1.296.584 1.312.959
16. Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 2.540.646 2.785.106 2.652.377 2.652.632 2.652.885 2.650.584
 
Totaal lasten  25.269.264 30.746.366 32.949.212 22.664.014 22.067.362 18.805.658
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
14. Grondbedrijf 17.137.360 23.951.916 28.409.179 18.107.145 17.488.126 14.256.814
15. Ruimtelijke ontwikkeling 227.403 0 0 0 0 0
16. Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 2.207.062 2.033.393 2.183.139 2.184.459 2.185.249 2.182.588
 
Totaal baten  19.571.825 25.985.310 30.592.318 20.291.604 19.673.375 16.439.402
 
Resultaat voor bestemming  5.697.440 4.761.057 2.356.894 2.372.410 2.393.987 2.366.256
Toevoeging aan de reserve 1.819.621 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
Onttrekking uit de reserve 1.166.271 1.602.252 757.579 760.522 563.430 235.690
Mutaties reserves  653.350 -1.427.252 -582.579 -585.522 -388.430 -60.690
 
Resultaat na bestemming  6.350.789 3.333.805 1.774.315 1.786.888 2.005.557 2.305.566
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Cluster 9: Financiering 
 
Programma's  
 Programma 2: Budgetcyclus 
 Programma 7: Algemene middelen 
 
 
 

 
 
Beleids- 
doelen 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 
collegeprogramma zijn opgenomen 
  
Een sober financieel beheer met een gezonde reserve positie 
� 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. 

� Er wordt 3 tot 5 keer een risicoanalyse gemaakt van de projecten betreffende 
MFA’s en grondzaken. 

 
 
Maatschap-
pelijke 
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 reserve positie en beheersing van 
de lastendruk 
- Een evenwichtige belastingheffing en een goede kwaliteit van 

klachtenbehandelingen 
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- 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.  
- Naast eigen aandacht voor risicomanagement zal ook aan verbonden partijen en 

gerelateerde instellingen worden gevraagd inzicht te geven in risico’s. 
 
Thema’s, 
doelen en 
kengetallen 

Wat zijn de belangrijkste thema’s en maatschappelijke effecten die voor het bestuur 
relevant lijken om te volgen. 

   
  

 Thema Doelen  Kengetallen / indicatoren  
2010   2011      2012  2013 

W       W            R         R 

 

  
De burger als 
belastingbetaler 

 
Oordeel burger verhouding 
gemeentelijke belastingen en 
voorzieningenniveau 

 
  5.8      5.8        5.8      5.8 
 
 

  
reserves 

 
Gezonde reservepositie en 
weerstandsvermogen volgens 
ratio voldoende (V) 

 
 
   1.4     1.11      > 1       > 1 

 belastingen Trendmatige ontwikkeling van maximaal 2% 
 

 
   
 
 
Wat gaan we 
daarvoor 
doen 

Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten die voor 2013 gepland staan en 
die gerealiseerd worden. 
Er worden 3 tot 5 keer per jaar risicoanalyses gemaakt van de projecten betreffende 
MFA’s en grondexploitaties. Dit gebeurt periodiek, maar ook per fase in het 
projectmatig werken. Hiermee wordt geborgd dat risico’s in projecten zo optimaal 
mogelijk beheerst kunnen worden en daarmee de kans kleiner wordt dat wij als 
gemeente verrast worden. De risico’s op hoofdlijnen worden verwerkt in de 
rapportages van de P&C momenten. 
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Informatie en 
beleidstukken 
in 2013 
 

In 2013 verwachten wij de volgende informatie en beleidsstukken voor te leggen aan 
de gemeenteraad 
 

Maand Onderwerp Informatie / evaluatie / 
beleidsstuk 

Mei Jaarrekening 2012 Jaarrekening en 
jaarverslag 2012 

Juni Voorjaarsbrief 2013 Voortgang en afwijkingen 
begroting 2013. 

Juni Perspectievennota 2013 Richtinggevend kader 
van de raad aan college 
van B&W om begroting 
2014 op te stellen. 

Oktober Begroting 2014 Toelichting op het beleid, 
maatschappelijke doelen 
en de kosten voor 2014. 

Oktober Najaarsbrief 2013 Voortgang en afwijkingen 
begroting 2013. 

 

 
Ombuigingen 
2013 en 
verder 

In het dekkingsplan zijn een aantal ombuigingen benoemd. Wij willen ook bij de 
voortgangsrapportages in 2013 de realisatie en de effecten van de ombuigingen in 
beeld houden. De volgende ombuigingen hebben betrekking op dit cluster en de 
doelen en effecten die met dit cluster moeten worden bereikt. 
 

Omschrijving  2013 2014 2015 2016 
Verhoging OZB binnen 
grenzen van collectieve 
lastendruk van 2%. OZB 
11,5% stijging  

420.000 420.000 420.000 420.000 

Idem, 5% OZB in 2014  200.000 200.000 200.000 
Idem, 5% OZB in 2015   200.000 200.000 
Idem 5% OZB in 2016    200.000 
Totaal cumulatief 420.000 620.000 820.000 1.020.000 

 

  
Taakstellingen 
 
Taakstellingen die momenteel voor liggen worden doorgevoerd om te bewaken dat de 
meerjarige begroting sluitend blijft. Hieronder is het overzicht te zien van de 
taakstellingen die er zijn en wanneer deze doorgevoerd dienen te worden.  

 
Het overzicht van taakstellingen van onze gemeente. Het laatste overzicht van 
taakstellingen is van 17-09-2012. 
*= Deze taakstellingen van 2010 en 2011 zijn volledig gerealiseerd.  
**= Tot deze taakstellingen behoren bijvoorbeeld de benoeming van vakmanagers, 
aanpassing gemeentehuis.  
 

Jaar 2010* 2011* 2012 2013 2014 2015 

Taakstelling** 218.000 
 

218.000 
 

1.100.000 1.535.000 1.595.000 1.600.000 

Wat hebben we 
gerealiseerd? 

218.000 218.000 900.000 965.000 965.000 965.000 

Bedrijfsvoeringsbudgetten   52.000 42.000 42.000 42.000 

Fte’s (in geld uitgedrukt) 218.000 218.000 848.000 923.000 923.000 923.000 
Nog te realiseren 0 0 200.000 570.000 630.000 635.000 
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Financiële gegevens Cluster 9: Financiering 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2013 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2. Budgetcyclus 122.222 291.038 175.044 177.045 178.959 180.844
7. Algemene middelen 5.346.699 6.400.775 9.053.176 6.668.790 5.135.109 4.795.867
 
Totaal lasten  5.468.921 6.691.812 9.228.220 6.845.835 5.314.068 4.976.711
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2. Budgetcyclus 0 0 0 0 0 0
7. Algemene middelen 40.832.059 39.392.040 37.910.976 38.063.151 37.940.338 38.498.117
 
Totaal baten  40.832.059 39.392.040 37.910.976 38.063.151 37.940.338 38.498.117
 
Resultaat voor bestemming  -35.363.138 -32.700.228 -28.682.756 -31.217.316 -32.626.270 -33.521.406
Toevoeging aan de reserve 6.616.804 2.966.330 2.322.911 1.998.957 1.893.336 1.837.327
Onttrekking uit de reserve 5.089.562 5.523.025 5.728.594 2.919.195 1.566.765 1.451.402
Mutaties reserves  1.527.242 -2.556.695 -3.405.683 -920.238 326.571 385.925
 
Resultaat na bestemming  -33.835.896 -35.256.923 -32.088.439 -32.137.554 -32.299.699 -33.135.481
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16. EMU-saldo 2013 
 
 
Sinds 1999 bestaat de Economische en Monetaire Unie (EMU), die in Europa verantwoordelijk is voor 
het gezamelijke monetaire beleid van de deelnemende landen. Deze EMU-landen zijn gehouden aan 
de –met elkaarafgesproken –eis om het begrotingstekort van de overheid niet te laten stijgen boven 
de 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Deze grens van 3% geldt voor de gehele overheid, 
dus inclusief de provincies, gemeenten en waterschappen. Het begrotingstekort wordt berekend op 
een manier die afwijkt van de manier waarop bij gemeenten het saldo wordt bepaald. Gemeenten zijn 
gehouden aan de regelgeving in het BBV, dat uitgaat van een stelsel van baten en lasten. Het 
zogenaamde EMU-saldo is een saldo van inkomsten en uitgaven (dus op kasbasis). Nadat in 2003 
het positieve EMU-saldo van de lokale overheden is omgeslagen in een overschrijding waardoor 
Nederland de grens van 3% heeft overschreden, zijn afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat 
ook de lokale overheden zich bewust worden van hun aandeel in de beheersing van het EMU –saldo. 
Onderdeel daarvan is de vermelding van het zogenaamde EMU-saldo in de begroting. In het overzicht 
is het EMU-saldo berekend voor de jaren 2012, 2013 en 2014.  
 

            2012   2013   2014 

    x € 1.000   x € 1.000 

1 Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves  -2.384 -3.576 -1.080 

+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie  2.423 2.453 2.556 

+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 1.562 1.562 1.562 

-4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd  5.000 5.000 5.000 

+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, 0 0 0 
die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn  
gebracht.  

+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in  0 0 0 
(im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op 
exploitatie verantwoord. 

-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 0 0 0 
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 

+8 Baten bouwgrondexploitatie:  0 0 0 
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord. 

-9 Lasten op de balanspost voorzieningen voorzover deze transacties  1769 1156 1636 
met derden betreffen. 

-10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de exploitatie lopen 0 0 0 
maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) 
worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten.  

+11 Verkoop van effecten: 
- gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee 
- zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? -- -- -- 

Berekend EMU-saldo         -5.168   -5.717   -3.598 

 
In de septembercirculaire 2012 van het gemeentefonds is aangegeven dat het EMU-tekort van mede 
overheden maximaal -0,5% BBP (Brutobinnenlandsproduct) mag bedragen. Daarbij wordt tevens een 
berekening gemaakt van de individuele referentiewaarden voor gemeenten, provincies en 
waterschappen. Voor de Gemeente Tynaarlo is de referentiewaarde op basis van het begrotingstotaal 
2012 bepaald op € 4 miljoen. Voor 2013 komt de vernoemde uitkomst van € 5,5 miljoen boven de 
referentiewaarde uit.  


