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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
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Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Programma begroting 2013 (reeds in uw bezit) 
 
Onderwerp 
 
Programmabegroting 2013 
 
Gevraagd besluit 
De Programmabegroting 2013 vaststellen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Hier 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 is de uitwerking van dit kader, rekening houdend met 
actuele ontwikkelingen. 
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.  
Voor een nadere uitwerking hiervan verwijzen wij u naar de programma begroting 2013. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Voor de aanvang van het begrotingsjaar biedt het college aan de gemeenteraad een overzicht aan 
met daarin in elk geval de data voor het aanbieden door het college en het vaststellen door de raad 
van de perspectievennota, de jaarstukken, de tussentijdse rapportages en de begroting met de 
meerjarenraming. Volgens het hiervoor genoemde overzicht is de vaststelling van de begroting 2013 
op 6 november 2012 gepland. 
 
Wat ging er aan vooraf 
In juli 2012 is de perspectievennota vastgesteld door uw raad. In de cyclus van begroten en realisatie 
vormt de perspectievennota een kader dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld en onder meer 
wordt gebruikt als basis voor de opstelling van de begroting van het komend jaar. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Middels een persbericht en een zogenaamde begrotingskrant worden de belangrijke zaken kenbaar 
gemaakt. 
 
 
 



 
 
 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De begroting wordt na vaststelling -conform wettelijk voorschrift- voor 15 november a.s. naar 
Gedeputeerde Staten van Drenthe gezonden. 
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie in de Programmabegroting 2013. In de 
Programmabegroting 2013 is een samenvatting opgenomen. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 
 

                           
 


