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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   dhr. J.E. de Graaf 
Behandelend ambtenaar: dhr. F.I.J.D. Liefferink 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 972 
E-mail adres:                f.liefferink@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Najaarsbrief 2012 
-   Aanbiedingsbrief en tussenrapportage stand van zaken 1 september 2012 (vertrouwelijk ter 
inzage). 
 
Onderwerp 
Najaarsbrief 2012 
 
Gevraagd besluit 
 
1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster 
per  

1 september 2012. 
2. Het incidenteel voordeel 2012 t.b.v. € 423.442 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote 

Investeringen. 
3. Het structureel voordeel 2012 t.b.v. € 241.009 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve 

Grote Investeringen. 
4. Voor 2013 en volgende jaren wordt het structurele voordeel meegenomen in de begroting 
2013. 
5. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 460.844. 
6. Kennisnemen van de voortgang van de tussenrapportage projecten stand van zaken 1 

september 2012. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
Met deze Najaarsbrief en tussenrapportage projecten  willen we aansluiten op de behoefte van de 
gemeenteraad om op een korte en bondige manier te rapporteren over ontwikkelingen en bijstellingen 
in de begroting van 2012. In deze Najaarsbrief worden de lopende begroting en de planning van het 
jaar 2012 gemonitord en eventueel vinden voorstellen tot bijstellingen plaats. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
In de financiële verordening staat aangegeven dat wij u in het najaar een brief sturen met daarin de 
belangrijkste zaken t.a.v. het lopende begrotingsjaar. De eerste informatie hebben wij u zoals bekend 
gepresenteerd in de Voorjaarsbrief en perspectievennota 2012. 
 
Wat ging er aan vooraf 
 
De eerste informatie hebben wij u zoals bekend, gepresenteerd in de Voorjaarsbrief en 
perspectievennota 2012. 



 
 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
 
Middels een persbericht worden de belangrijke zaken kenbaar gemaakt. 
 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Nvt 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
 
Hiervoor willen wij u verwijzen naar de Najaarsbrief. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

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

                           
 


