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Raadsvergadering d.d. 7 februari 2012 agendapunt 11  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 3 januari 2012  
 
Onderwerp:                      Doorschuiven budgetten “Aanleg recreatieve fietspaden” en 
                                         “Fietspad Veenweg Yderholt” van 2011 naar 2012  
Portefeuillehouder:           dhr. H. H. Assies  
Behandelend ambtenaar: dhr. F. Hoogheem 
Doorkiesnummer:             0592 - 266 963 
E-mail adres:      f.hoogheem@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:            
1.   Van het budget 4080171 “Aanleg recreatieve fietspaden” een bedrag van € 100.000,-  
      doorschuiven naar 2012.  
2.   Dit bedrag in eerste instantie uit de ARGI dekken. Vervolgens bij het vaststellen van het  
      jaarrekeningresultaat 2011, dit bedrag € 100.000,-- terug storten in de ARGI. 
3.   Van het budget 4080174 “Fietspad Veenweg Yderholt” een bedrag van € 100.000,-  
      doorschuiven naar 2012 vanuit de bestemmingsreserve “Fietspad Veenweg Yderholt”. 
4.   Beide budgetten gebruiken om het fietspad Oude tolweg in Zuidlaren te realiseren. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Tekening fietspad Oude Tolweg (ter inzage) 
 
Toelichting 
 
De afgelopen jaren hebben we veel klachten ontvangen over de staat van het fietspad Oude Tolweg. Dit 
fietspad is een drukke route voor schoolkinderen. Vooral in de winterperiode blijkt dat de staat van het 
pad lijdt tot veel valpartijen. De wens leeft dan ook om dit pad te upgraden tot een betonnen fietspad. De 
kosten hiervan zijn geraamd op een bedrag van ca. € 200.000,-. 
Voorgesteld wordt aan de raad om de budgetten “ Aanleg recreatieve fietspaden” en het restant van het 
budget “Fietspad Veenweg Yderholt” door te schuiven naar 2012.  
Deze budgetten worden gebruikt  voor het verbeteren van het fietspad Oude Tolweg tussen de Hogeweg 
en ’t Gebint (zie tekening) 
 
Financiële consequenties 
 
Voor de aanleg van het Fietspad Veenweg Yderholt 4080174 is een budget verleend van € 198.903,-. De 
kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden bedroegen € 78.411,-. Resteert en bedrag van € 
120.392,-. Dit budget is reeds bij de jaarrekening van 2010 in een bestemmingsreserve gestort. 
Van het krediet 4080171 Aanleg recreatieve fietspaden van € 100.000,-  is tot op heden niets uitgegeven 
omdat de hiervoor in aanmerking komende recreatieve  fietspaden gefinancierd worden in het plan 
Eelder- en Peizermaden. Het niet uitgegeven budget voor nieuw beleid 2011 “Aanleg recreatieve 
fietspaden” van € 100.000,- in 2012 in te zetten ten behoeve van het verbeteren van het fietspad Oude 
Tolweg en dat ten laste van de ARGI dekken. Vervolgens bij vaststellen van het jaarrekeningresultaat 
2011 € 100.000,- weer terugstorten in de ARGI. 
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Gevraagd besluit 
 
 
1.   Van het budget 4080171 “Aanleg recreatieve fietspaden” een bedrag van € 100.000,-  
      doorschuiven naar 2012.  
2.   Dit bedrag  in eerste instantie uit de ARGI dekken. Vervolgens bij het vaststellen van het  
      jaarrekeningresultaat 2011, dit bedrag € 100.000,-- terug storten in de ARGI. 
3.   Van het budget 4080174 “Fietspad Veenweg Yderholt” een bedrag van € 100.000,- doorschuiven  
      naar 2012 vanuit de bestemmingsreserve “Fietspad Veenweg Yderholt”. 
4.   Beide budgetten gebruiken om het fietspad Oude tolweg in Zuidlaren te realiseren. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


