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Voorwoord 

 
 
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening over 2012. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn 
opgesteld op basis van de 10 clusters.  
 
In het jaarverslag ligt de focus op de beleidsmatige verantwoording van 2012. Per cluster is 
aangegeven wat de doelen zijn vanuit de begroting 2012 en wat daarvan is gerealiseerd en gedaan in 
2012. Verder vindt u in het jaarverslag de zeven verplichte paragrafen en een overzicht van de 
algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.  
 
Bij het overzicht van onvoorzien is ook aangegeven welk deel van het incidenteel nieuw beleid 2012 is 
gerealiseerd en wat is doorgeschoven naar 2013. Ten aanzien van de algemene dekkingsmiddelen 
kan geconstateerd worden dat ten opzicht van de begroting een afwijking is ontstaan van 4,6%. Deze 
afwijking wordt voor een groot deel veroorzaakt door de algemene uitkering. Een deel van het 
voordeel in de algemene uitkering is pas bij de decembercirculaire duidelijk geworden. In de 
decembercirculaire is aangekondigd dat- los van het regeerakkoord- het accres 2012 voor de 
algemene uitkering als gevolg van onder uitputting bij het Rijk lager zal uitvallen dan in de 
septembercirculaire 2012 is gemeld.  
 
In de paragraaf Weerstandsvermogen is nog geen rekening gehouden met de resultaatbestemming 
van de jaarrekening. Per 31 december 2012 zijn de risico’s opnieuw geactualiseerd. Op basis van de 
weerstandscapaciteit en de risico’s komt de beschikbare weerstandscapaciteit boven de ratio van 1 
uit.  
 
In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording van 2012. De jaarrekening geeft inzicht in het 
resultaat over 2012, wat met een positief resultaat na bestemming sluit. Het financiële resultaat van de 
clusters bedraagt € 3,4 miljoen positief. Het resultaat na bestemming bedraagt € 1,6 miljoen positief. 
Belangrijke onderdelen van dit resultaat betreffen onder meer de verliesvoorzieningen op de 
grondexploitaties van € 2,4 miljoen , het voordeel op de algemene uitkering van € 800.000, onder 
uitputting van het IAB budget van € 750.000 en het nog niet uitvoeren van de sanering van het terrein 
van Wijk en Boerma € 970.000. Het resultaat over 2012 heeft voornamelijk een incidenteel karakter. 
Het betreft deels begrote uitgaven die in 2012 niet hun beslag hebben gekregen en anderzijds een 
verzameling van budgetten waarop een voordeel is ontstaan. Een financiële analyse per cluster is in 
de jaarrekening opgenomen. Over de bestemming van het positieve saldo moet de gemeenteraad nog 
een besluit nemen.  
 
Voor wat betreft het grondbeleid en de grondexploitatie kan worden geconstateerd dat een focus op 
de risico’s van eminent belang is. De geraamde verliezen en winstnemingen van de complexen zijn in 
beeld gebracht evenals de bijzonderheden en risico’s. Ten aanzien van de resultaten van het 
grondbedrijf wordt met ingang van 2012 geen aparte jaarrekening van het grondbedrijf meer 
opgesteld. Dit is conform de toezegging van het college van B&W aan de gemeenteraad. Dit heeft wel 
tot gevolg dat de informatie in de jaarrekening uitgebreider is dan voorgaande jaren om te voldoen 
aan het Besluit Begroten en Verantwoorden.  
 
De accountant heeft de jaarrekening 2012 gecontroleerd en heeft naar aanleiding van de controle van 
deze jaarrekening een goedkeurende controleverklaring voor zowel de getrouwheid als de 
rechtmatigheid verstrekt.  
 
De jaarrekening wordt behandeld en vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad op 28 mei 
2013. 
 
 
Vries 23 april 2013. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo 
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Cluster 0 || Algemeen bestuur  
 
Wat willen we bereiken 
 
Naast de reguliere taken in dit cluster, zijn in 2012 een aantal accenten benoemd waar extra aandacht 
aan is besteed.  

• Goede en efficiënte dienstverlening (burger als klant).  
• Vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven. 
• Brieven, bezwaren, klachten worden tijdig en zorgvuldig afgehandeld.  
• Goede en transparante informatievoorziening aan burgers en bedrijven.  
• In een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van belanghebbenden bij beleidsontwikkeling. 

 
Cijfers en getallen 
 

 
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 
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Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in  2012? 
 
Goede dienstverlening aan burgers, bedrijven en ins tellingen 
De vernieuwde website is in april 2012 gerealiseerd. Een betere en efficiëntere dienstverlening naar 
de burger is hierdoor mogelijk geworden. Via de website kunnen burgers afspraken maken. Hier wordt 
veel gebruik van gemaakt. Reden om deze dienst verder uit te bouwen. In oktober 2012 is bij de 
afdeling Publiekszaken een start gemaakt met de pilot ’werken op afspraak’. Vanaf 1 oktober 2012 
kunnen bezoekers alleen nog maar terecht aan de balie wanneer ze een afspraak hebben gemaakt. 
De pilot loopt tot en met maart 2013. Het is mogelijk om voor alle producten die behoren bij de 
afdeling Publiekszaken een afspraak te maken. Met de pilot willen we de dienstverlening aan onze 

inwoners verder verbeteren en kan 
personeel efficiënter en doelgerichter 
worden ingezet. Begin 2013 zal een 
tussenevaluatie worden opgesteld. 
Bezoekers van het gemeentehuis 
kunnen sinds de introductie van de 
nieuwe site gebruik maken van het 
draadloos internet in het gemeentehuis.  
 
Het systeem voor zaakgericht werken 
Verseon is nog niet zo ver dat dit 
daadwerkelijk leidt tot een efficiëntere 
dienstverlening. Wél loopt de 
implementatie van het systeem volgens 
planning. Eerst ligt de focus op de basis 
van digitaal werken, zoals 
postregistraties en archivering. Daarna 
komen besluitvormingstrajecten en 
digitalisering van facturen in beeld.  
 
Tynaarlo behoort in 2012 tot de top 15 

van digitale dienstverlening van Nederlandse gemeenten. Dit blijkt uit de Benchmark Digitale 
Dienstverlening 2012 van Ernst & Young. Onze gemeente heeft het op-een-na beste digitale loket van 
Noord Nederland.  
 
Afstand tot het bestuur verkleinen 
Tynaarlo wil haar inwoners graag betrekken bij beleidsontwikkeling. De burgerparticipatiemodellen en 
werkwijze hebben hun effect bewezen en zijn daarom verder doorontwikkeld. In 2012 was er 
hernieuwde aandacht voor participatie, met een vernieuwde uitgave van het handboek en het 
verzorgen van instructies voor beleidsmakers. Daarnaast is er een succesvol burgerparticipatieproject 
geweest, met ‘deel je afvalidee’. Bij deze actie zijn meer dan 5500 reacties geweest en met de top 12 
aan ideeën gaan we verder werken in 2013. Verder worden burgers betrokken in diverse adviesraden 
(o.a. WMO, cultuur), sportoverleggen, klankbordgroepen rondom centrumplannen en met ons 
plattelandsbeleid het overleg met de dorpsraden.  
 
Digitalisering  
Inmiddels zijn iPads in gebruik bij college- en raadsleden en wordt er volledig digitaal gewerkt. 
Hiermee is er een eind gekomen aan het verzenden van vele kilo’s papier en kunnen stukken veel 
sneller worden verspreid. 
 
Telefooncentrale  
Het realiseren van een nieuwe telefooncentrale in samenwerking met de gemeente Assen is 
opgestart. Volgens de meest recente planning heeft zowel Assen als Tynaarlo in september 2013 een 
nieuwe telefonieomgeving. Tynaarlo en Assen besteden deze opdracht gezamenlijk aan, waardoor 
een schaal- en kostenvoordeel ontstaat. Door deze ontwikkelingen kunnen beide gemeenten nu ook 
écht gaan samenwerken op het gebied van telefonie. 
 
Kennisbank en status aangevraagde producten  
De kennisbank in de vorm van vraag- en antwoordcombinaties wordt gekoppeld aan Intranet. Eind 
2012 is de kennisbank technisch opgeleverd. Nu moet de kennisbank gevuld en organisatorisch 

Dienstverlening aan het loket 
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ingebed worden. Het doel is om met het nieuwe systeem zoveel mogelijk klantcontacten in een keer af 
te handelen. Realisatie hiervan wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2013. Het volgen van de 
status van aangevraagde producten is uitgesteld naar het vierde kwartaal van 2013. De reden 
hiervoor is dat het zaaksysteem verder ingericht moet worden en dat de koppeling tussen beide 
systemen nog gerealiseerd moet worden. Dit is inmiddels in de lange termijn planning opgenomen. 
 
Zaakgericht werken  
De gemeente heeft begin 2012 een start gemaakt met het Zaakgericht werken, wat steeds verder 
wordt doorontwikkeld. Fase 2 van het Zaakgericht werken (digitale besluitvorming) wordt in het eerste 
kwartaal van 2013 opgeleverd. Dit is een verbeterslag, met name op het gebied van de beveiliging 
rondom bestuurlijke documenten en heeft 
verder als doel een snellere doorlooptijd 
van het besluitvormingsproces.  Fase 3 
van het Zaakgericht werken (fase 2 en 
fase 3 lopen gelijktijdig, maar wegens 
kortere doorlooptijd is fase 3 eerder 
gereed)  is het digitaliseren facturen en 
opzetten van verplichtingenadministratie. 
Hierdoor zal nog een extra efficiëntieslag 
behaald kunnen worden. Fase 3 is in het 
vierde kwartaal van 2012 opgeleverd. 
Het vernieuwde informatiebeleid is begin 
2012 vastgesteld door de raad. Hierbij is 
een structureel bedrag aangevraagd voor 
de kosten van dit beleid, waar ook het 
Zaakgericht werken deel van uit maakt. 
Deze kosten zijn terug te vinden in de 
perspectievennota 2012. 
 
 
 
Standaard voor basisregistraties 
De landelijke standaard voor basisregistraties is verplaatst naar 2015. Daarnaast wordt er van de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een impactanalyse gemaakt, die eind 2012 afgerond 
is. Het doel van de BGT is om een digitale kaart van heel Nederland te maken. Hier worden alle 
objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen vastgelegd. Ieder gemeente is 
verantwoordelijk om dit voor haar grondgebied in te vullen. In 2013 wordt bekeken hoe dit ingezet gaat 
worden. Dit is een landelijke verplichting vanaf 2016. Deze ontwikkeling past wel binnen onze visie, 
waarin wij onszelf  als ‘subtop’ zien. Wij volgen pas andere gemeenten en ontwikkelingen wanneer 
deze ontwikkelingen echt werken 
 
 
Ontwikkelingen  
 
Doorontwikkeling dienstverlening  
2013 staat in het teken van een doorontwikkeling van de dienstverlening. Dit gebeurt door het verder  
uitbouwen van reeds ingezette activiteiten in 2012. Het team Klant Contact Centrum neemt de regie 
op de dienstverlening met als doel de afspraken zo goed mogelijk te behalen. Door te sturen op de 
diverse kanalen. Om dit te kunnen bereiken worden er meer digitale producten aangeboden,  de 
servicenormen opnieuw geijkt en afspraken gemaakt over de interne bereikbaarheid. 
 

Dit beeld is verleden tijd 
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Cluster 1 || Openbare orde en veiligheid  
 
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijk e opgaven? 

 
Een veilige leef-, woon- en werkomgeving voor iedereen in Tynaarlo. Als gemeente hebben we hierin 
een belangrijke taak, waarbij we inzetten op preventie in plaats van repressie: 

• door voorkomen en beperken van voorzienbare gevaren, in kader van fysieke en externe 
veiligheid. 

• door verminderen van voorzienbare overlast. 
• door optimaliseren van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en het crisismanagement. 
 

Cijfers en getallen 
 
Geregistreerde incidenten 
 
Bij de politie geregistreerde incidenten laten het volgende zien: 
 
Veiligheidsvelden  

  2011  2012 

Veilige woon- 
en leefomge-
ving  

Sociale kwaliteit 
Fysieke kwaliteit 
Objectieve kwaliteit/ veel 
voorkomende criminaliteit 
 

195 
266 
739 

228 
235 
848 

Bedrijvigheid 
en veiligheid 

Veilig winkelgebied 
Veilige bedrijventerreinen 
Veilig stappen 
Veilige evenementen 
Veilig toerisme 
 

44 
33 
6 
4 
2 

32 
15 
5 
11 
8 

Jeugd en 
veiligheid 
 

Overlast jeugd 146 190 

Fysieke 
veiligheid 

Verkeersveiligheid 
Milieu / externe veiligheid 
Milieu overig 
 

566 
59 
1 

627 
103 
1 

Integriteit en 
veiligheid 

Radicalisering en polarisering 
Georganiseerde criminaliteit 
Overige incidenten schending 
integriteit 
 

0 
66 
599 

0 
112 
747 

Bron: Veiligheidsplan 2013 
 
Veilige woon- en leefomgeving 
Het aantal overlast meldingen veroorzaakt door overspannen of gestoorde personen is bijna gelijk ten 
opzichte van 2011. Met name meldingen in burenruzies en huislijke twist (zonder gevolgen) is 
toegenomen. Dit is zichtbaar in de cijfers sociale kwaliteit. Meldingen over vernielingen aan objecten 
en voertuigen zijn lager. Het aantal woninginbraken en diefstal is gestegen, wat valt af te lezen aan de 
cijfers van objectieve kwaliteit.  
 
Bedrijvigheid en veiligheid 
Het aantal meldingen van winkeldiefstallen en inbraak en diefstal uit kantoren en bedrijven zijn 
gedaald. Er is een stijging van (geluids-) overlast van evenementen waar te nemen. 
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Jeugd en veiligheid  
De overlast van jeugd is toegenomen ten opzicht van 2011. Dit heeft een relatie met de toenemende 
overlast door jeugd in het centrum van Zuidlaren. De politie heeft extra inzet gepleegd op deze 
jeugdgroep, hetgeen terug te zien is in de cijfers van 2012. Omdat we nu goed de grip hebben op de 
overlast door jeugd in het dorp Tynaarlo, is dit specifieke overlastcijfer afgenomen. 
 
Fysieke veiligheid 
Het aantal meldingen met betrekking tot verkeerveiligheid is toegenomen. Met name het aantal 
meldingen over verkeersstremmingen en aanrijdingen met materiële schade zijn opgelopen.  
De stijging van milieu/ externe veiligheid zijn te wijten aan een toename van flora en fauna incidenten 
en overlastmeldingen m.b.t. vuurwerk. 
 
Integriteit en veiligheid 
Toename in georganiseerde criminaliteit is toe te schrijven aan het aantal meldingen van oplichting en 
overige fraude. De toename van het aantal incidenten bij ‘overige incidenten schending integriteit’ is te 
wijten aan het aantal afhandelingen van overige meldingen en afhandeling van overige delicten 
openbare orde en veiligheid.  
 
Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in  2012? 

 
Sociale Veiligheid 
- Ketenaanpak op hinderlijke jeugdgroep in het 
centrum van Zuidlaren. Deze aanpak loopt sinds 
november 2012. 
 
- Onder de noemer ‘iedereen doet mee’: De 
Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) 
van de gemeente hebben met succes een 
inwoner van onze gemeente geholpen aan een 
vaste woon en verblijfplaats 
 
- De politie heeft twee illegale hennepkwekerijen 
met succes opgerold. 

 
Fysieke Veiligheid  
- Preventie in plaats van repressie 
In 2012 werd een brandveiligheidscheck aangeboden aan alle huishoudens in buurtschappen waar de 
brandweer een opkomsttijd heeft van meer dan 15 minuten. Door middel van het houden van 
roodshows (voorlichtingsdagen) zijn in eerste instantie dorpskernen benaderd waar de brandweer niet 
binnen de gestelde 15 minuten ter plaatse kan zijn bij een brandmelding.  
 
- Nazorg doormiddel van preventiebijeenkomst in het Dorp Yde 
Naar aanleiding van een grote brand in Yde heeft de brandweer een informatiebijeenkomst 
georganiseerd in het dorpshuis in Yde. Tijdens deze bijeenkomst was de opkomst uit het dorp zeer 
goed te noemen. 
 
- Incident- en Rampbestrijdingsplan Groningen Airport Eelde (IRP-GAE) 
De implementatie van het geactualiseerde IRP- GAE is door middel van een aantal trainingsdagen 
genaamd ’Table top’ met grote opkomst bezocht door de verschillende hulpverleningsdiensten en het 
College van burgemeester en wethouders.  
 
Ontwikkelingen  
 
Uitrol van de Nationale politie 
Vanaf 1 januari 2013 is de Nationalisering van de politie een feit. De komende twee jaren gaan in het 
teken staan van het veranderen van de politieorganisatie. Voor alsnog is het niet (geheel) bekend wat 
daar de gevolgen van gaan zijn voor de lokale politiezorg. 
 

Nieuwe auto voor de BOA’s 
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Cluster 2 || Verkeer en mobiliteit  
 
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijk e opgaven? 
 
Tynaarlo wil dat haar woonkernen en winkels op een veilige manier bereikbaar zijn. Daarnaast is 
bereikbaarheid in de regio van groot belang. Denk hierbij aan de steden Groningen en Assen, 
recreatie en leerlingenvervoer. Belangrijkste aandachtspunten zijn: 

• optimaliseren van veiligheid op de wegen en voor de deelnemers 
• verbeteren van doorstroming op de weg 
• realiseren van vormen van groepsmobiliteit in regionaal verband 
• in stand houden op een duurzame manier en tegen maatschappelijk laagste kosten 

 
Cijfers en getallen 
 
Indicator  2010     

 
2011 2012 

Openbare wegen schoon, heel en veilig (BOR) 6 < 6 *) 

Waardering bereikbaar buurt met de auto, volgens inwoners 8.1 8.1 *) 

Waardering verkeersveiligheid buurt en gemeente, volgens 
inwoners 

6.4 6.7 *) 

Waardering onderhoud wegen en fietspaden, volgens 
inwoners 

6.4 6.3 *) 

Waardering openbaar vervoer in de buurt en in de gemeente, 
volgens inwoners 

7.0 7.1 *) 

Waardering parkeermogelijkheden in de buurt, volgens 
inwoners 

7.2 7.2 *) 

Waardering parkeermogelijkheden in de gemeente, volgens 
inwoners 

6.8 7.0 *) 

 
*Bron:  Waar staat je gemeente.nl; onderzoek wordt in 2013 herhaald 
 
Indicator  2008     

 
2009 2010 2011 2012 

Geregistreerde ongevallen in Tynaarlo, naar type 
Dodelijke afloop 
Letsel ziekenhuis 
Spoedeisende hulp 
Lichten gewonden 
Uitsluitend materiële schade 
 
Totaal 

 
2 
12 
9 
15 
182 
 
220 

 
1 
13 
10 
4 
143 
 
171 
 

 
1 
7 
6 
2 
183 
 
199 

 
0 
2 
0 
0 
160 
 
162 

 
n.b. 
n.b. 
n.b. 
n.b. 
n.b. 
 
n.b. 

 
Bron:  IenM/DVS Basisbestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON).  
           Gemeente in Cijfers Tynaarlo 
 
Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in  2012? 
 
Optimaliseren van veiligheid op de wegen en voor de  deelnemers 
In Zuidlaarderveen en in Taarlo is de 30-km zone verkleind tot die delen waar het hoogstnoodzakelijk 
is. In het verleden werd er in beide kernen door veel weggebruikers te hard gereden. Met deze 
maatregel denken wij verhoogde acceptatie en betere naleving onder de weggebruikers te 
bewerkstelligen. In Donderen wordt een nieuwe 30-km zone aangelegd. 
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Samen met omwonenden, schooldirectie en verkeersouders van basisschool De Ekkel in Eelde is 
gewerkt aan een wegaanpassing om de verkeerssituatie voor de schoolgaande kinderen te 
verbeteren. Hiervoor is met de betrokken partijen een verkeersgroep opgesteld. De werkzaamheden 
zijn inmiddels uitgevoerd.   
 
Er heeft zich in 2012 weer een nieuwe basisschool aangesloten bij Verkeersveiligheidslabel. De 
Lichtkring besteed nu extra aandacht aan dit thema en verkeersveiligheid op en rondom school. 
Daarnaast zijn in april 2012 op de basisscholen de theorie- en praktijkexamens afgenomen voor het 
verkeersdiploma. Ook zijn in 2012 10 scholen herbeoordeeld in het kader van het project Drents 
Verkeersveiligheidslabel en zij mogen het kwaliteitslabel behouden. Helaas heeft 1 school zich minder 
kunnen inzetten voor de verkeerseducatie. Daarvoor wordt een werkplan opgesteld. Wanneer zij 
werken aan de verbeterpunten blijven ook zij gecertificeerd. 
 
Verbeteren van doorstroming op de weg 
Tynaarlo wil de doorstroming van het verkeer, 
de bereikbaarheid en de mobiliteit verbeteren. 
Een van de projecten die aan de realisatie van 
dit doel bijdraagt is de aanleg van de rotonde 
Meerweg in Paterswolde. Deze is inmiddels 
aanbesteed en gaat in het voorjaar van 2013 in 
uitvoering.  
Verder wordt op dit moment gewerkt aan een 
studie naar de fietsroute Paterswolde – De 
Punt en wordt de rotonde Legroweg-Hoofdweg-
Bähler Boermalaan in Eelde voorbereid. 
 
Openbaar vervoer 
Wij stimuleren het gebruik van het Openbaar 
Vervoer door de bushaltes toegankelijk te 
maken voor mindervaliden. Ook zorgen wij voor 
voldoende fietsenstaanders. Inmiddels is 75% 
van de haltes toegankelijk voor mindervaliden. 
 
Fietsen 
Wij leggen ‘fietsroutesplus’ aan en halen knelpunten uit bestaande fietsroutes. Zo mogelijk vervangen 
we slechte fietspaden door betonnen paden. In 2013 vervangen we de verharding van fietspad Oude 
Tolweg door beton. 
 
Realiseren van vormen van groepsmobiliteit in regio naal verband 
Het GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan) wordt in het voorjaar van 2013 voor de derde 
keer samen met de gemeente Noordenveld opgesteld. Bijzonder is dat we het GVVP nu zelf schrijven 
en niet door een extern bureau laten verzorgen. 
 
De Stichting Trias exploiteert drie busjes en Stichting Ouderenvervoer Eelde twee busjes. Stichting 
Trias werkt samen met de Stichting Ouderenvervoer Eelde. Één busje wordt ingezet voor “tafeltje 
dekje” en vier busjes als belbus. Ouderen en mensen met een beperking maken hier veelvuldig 
gebruik van. Deze busjes, bestuurd door vrijwilligers, rijden zeven dagen per week. Eén werkdag van 
te voren wordt de bus besproken. 
Tijdens de herinrichting van de Hoofdweg te Eelde hebben wij de belbus ingezet voor bewoners van 
de oudercomplexen rond de Hoofdweg daar er ten gevolgen van de werkzaamheden geen regulier 
openbaar vervoer kon plaatsvinden. 
 
In stand houden op een duurzame manier en tegen maa tschappelijk laagste kosten 
Het Uitvoeringsprogramma wegonderhoud is in december afgerond. In 2013 is tijdelijk meer budget  
beschikbaar voor wegonderhoud. Komend voorjaar komt er een uitgebreid voorstel waarin we ingaan 
op de besteding van het budget 2012 en de staat van de wegen in 2013 en verder. 
 
 
 
 

Nachtelijke asfalteringswerkzaamheden in Paterswolde 
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Ontwikkelingen  
 
Financieel: Financiële positie OV Bureau  
De huidige financiële positie van het OV bureau staat onder druk. De gevolgen hiervan voor ons zijn 
op dit moment niet in beeld te brengen. In 2013 gaan we hierover met het OV Bureau in overleg.  
 
Financieel: Onderhoudsniveau wegen op termijn mogel ijk onder BOR-6  
De kosten voor het onderhoud van onze wegen stijgen exponentieel omdat onderhoud wordt 
uitgesteld. Dit komt door het verschil tussen de werkelijke geïnspecteerde onderhoudskosten en de 
toegewezen budgetten. Op basis van de beschikbare budgetten worden keuzes gemaakt voor het 
onderhoud. Wij kiezen in veel gevallen voor goedkopere en kleinschaligere vormen van onderhoud. 
Met name het asfaltonderhoud heeft hieronder te lijden. 
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Cluster 3 || Economische zaken, recreatie en arbeid smarktbeleid 
 
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijk e opgaven? 
 
• Houdbare economische ontwikkeling 
• door een gezond ondernemersklimaat, ruimte en  bereikbaarheid. De doelen zijn een hogere 

economische groei, betere bereikbaarheid en meest MKB vriendelijke gemeente.  In 
tevredenheidmetingen van ondernemers moet dat zichtbaar zijn. 

• door kwalitatief uitstekende bedrijvenlocaties en het versterken van winkelgebieden en in stand 
houden weekmarkten. Doelen zijn het ontwikkelen van centrumplannen en bereiken van een lage 
leegstand van terreinen en panden.  

• door een aantrekkelijke gemeente te zijn voor dagtoeristen en recreanten, zodat er een toename 
is van bezoekers en goede waarderingen. 

• Iedereen werkt mee! We willen de inzet en behoud van werkgelegenheid mogelijk maken voor 
iedereen, door re – integratie werkzoekenden, in stand houden sociale werkvoorziening, met als 
doel de laagste werkloosheid in Drenthe. 

 
Cijfers en getallen 
 
Doelen  2010     

 
2011 2012 

Oordeel burgers winkels in de buurt 7.9 7.8 *) 

Werkloosheid (NWW- ers)  
Aantal niet – werkende – werkzoekenden (per 31 december  
jaar)  ***) 
Het aantal niet-werkende werkzoekenden bestaat uit niet-
uitkeringsgerechtigden, WW-ers en WWB-ers voorzover ingeschreven bij UWV 
WERKbedrijf 
 

 4.3%  
 
572    
 

6.1 % 
 
796 

Aantal gevestigde ondernemers ****) 
Aantal banen in Tynaarlo 

2.346 2.246 
11.510 

 

Ondernemingen en arbeidsplaatsen in vrijetijdssector ****) 
En in % van totaal aantal in Tynaarlo 
De vrijetijdssector is onderverdeeld in de categorieën: 
detailhandel/groothandel, logiesverstrekking, horeca, vervoer, 

cultuur/recreatie/amusement,sport en overig. 

 651 / 3.240 
28% / 28% 

 

Ranglijst MKB Vriendelijkste gemeente Noord Nederland (één 
keer per twee jaar) 

- 50 - 

*)    Bron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’. 
**)    Bron : UWV, CBS en WSW in percentages (oktober 2012) 
***)  Bron : UWV gegevens per einde  van het jaar (gegevens van ISD ontvangen, deel Tynaarlo in  
                       Cijfers) 
****)  Bron : Lisa Vestigingenregister (Tynaarlo in cijfers) 
 
Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in  2012? 
 
Actief ondernemersbeleid 
- Gezond ondernemersklimaat 
De website is aangepast. 
 
De bedrijvencontactfunctionaris is beter geprofileerd door aansluiting te zoeken bij de kavelverkoop 
door de gemeente en door actief informatie te delen, via mail, twitter en de gemeentepagina. 
Aan de OFGT is aangeboden een gemeenteplein in te richten op de bedrijvencontactdagen die in 
Assen georganiseerd worden. Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt.   
 
- Kwalitatief uitstekende bedrijvenlocaties, versterken winkelgebieden, in stand houden weekmarkten. 
 De ontwikkelingen rond de winkelgebieden gingen ook in 2012 door. De samenhang tussen de 
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gebieden wordt alsnog in beeld gebracht. Met betrekking tot de ontwikkeling van de winkelgebieden 
en de centrumplannen het volgende: 
 
Zuidlaren 
Door middel van een aanvullend onderzoek ‘Ontwikkelingsrichting Winkelstructuur’ is in 2012 
inzichtelijk gemaakt in welke richting de winkelstructuur in Zuidlaren zich zou kunnen ontwikkelen. In 
het voorjaar van 2013 wordt de uitkomst hiervan nogmaals getoetst. Het eindrapport betrekken wij 
vervolgens bij de uitwerking van de diverse herontwikkellocaties.  
 
De klankbordgroep voor Zuidlaren is op 19 december jl. opgericht. Besloten is om de klankbordgroep 
de volgende opdrachten te geven: a. maak voor 1 maart 2013 aan burgemeester en wethouders uw 
mening en visie kenbaar over het brinkenplan 2.0 en, b. maak voor 1 mei 2013 aan burgemeester en 
wethouders uw mening en visie kenbaar over de detailhandelsvisie van WPM uit 2009 en het 
stedenbouwkundig kader uit 2011 van De Zwarte Hond. Het door de gemeenteraad in 2006 
vastgestelde structuurplan geldt hiervoor als vertrekpunt. 
 
Eelde 
Voor het Centrumplan Eelde geldt dat de gemeenteraad in juni 2012 het bestemmingsplan (gewijzigd) 
heeft vastgesteld. In 2012 is de bestemmingsplanprocedure vergevorderd. Er loopt 1 beroepschrift bij 
de Raad van State. Het concretiseren van de diverse initiatieven in bouwplannen op basis van een 
vastgesteld beeldkwaliteitplan door drie partijen is eind 2012 vastgelopen, omdat een vereiste  (bank) 
garantie niet kon worden overlegd. Daarmee is haalbaarheid om nog voor de zomer van volgend jaar 
met het slopen te beginnen ook verminderd. Wel wordt geprobeerd om binnen de mogelijkheden die 
de gemeente heeft bij te dragen aan realisatie van de plannen. 
 
Vries  
In april is een klankbordgroep opgericht, met daarin omwonenden, inwoners en ondernemers. In 
samenwerking met deze klankbordgroep zijn we tot een nieuw stedenbouwkundig ontwerp gekomen, 
deze wordt op dit moment verder uitgewerkt.  
De provincie heeft aangegeven dat de ISV subsidie niet beschikbaar komt voor centrum Vries. Er is 
nog een kleine mogelijkheid dat er toch gelden overblijven bij de provincie, doch dat is uiterst onzeker. 
Voor de zomer is opdracht verstrekt aan een adviesbureau die de haalbaarheid zal onderzoeken ten 
aanzien van het energielandgoed dat een plaats zou kunnen krijgen op Vriezerbrug Zuid. De 
conceptrapportage is inmiddels opgesteld. 
 
Structuurvisie economische ontwikkeling 
In 2012 was het plan om actieplannen te schrijven voor de sectoren, zorg en vrijetijdseconomie en 
voor parkmanagement. Wij hebben in overleg met de ondernemers echter besloten te starten met een 
structuurvisie voor de economische ontwikkeling van de gemeente. Aan de hand van deze 
structuurvisie worden in 2013 door de ondernemers zelf actieplannen opgesteld. De gemeente wil bij 
het opstellen van de actieplannen een faciliterende rol vervullen. 
 
Op 10 september jl is de analyse voor de structuurvisie aan een Denktank bestaande uit ondernemers 
uit de gemeente gepresenteerd. Deze analyse wordt nog aangevuld en voorzien van 10 actiepunten. 
Op basis van de analyse wordt het nieuwe beleid opgesteld dat neergelegd wordt in de structuurvisie. 
 
In 2013 zal het opstellen van het nieuwe beleid parallel lopen aan het opstellen van de actieplannen 
door de ondernemers. Aan de ondernemers die deelnemen aan de denktank wordt gevraagd een 
actieplan op een bepaald thema te trekken.  
 
Groningen Airport Eelde (GAE) 
Momenteel wordt een ontwikkelingsvisie opgesteld om de verwachte dynamiek die het verlengen van 
de hoofdlandingsbaan teweeg brengt te faciliteren. Deze ontwikkelingsvisie is de opmaat voor het 
wijzigen van het bestemmingsplan voor het voorterrein. Los van dit traject wordt de potentie van 
Groningen Airport Eelde een belangrijk onderdeel van de structuurvisie Economie waar we momenteel 
aan werken. Met de provincie wordt samengewerkt als het gaat om de ontwikkelingen in de strook 
tussen het Transferium aan de A28 en GAE. 
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Aantrekkelijke gemeente voor Recreatie en Toerisme  
Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor dagtoeristen en voor recreanten. De volgende 
ontwikkelingen en activiteiten hebben plaatsgevonden: 
• De geactualiseerde Bed&Breakfast notitie 

is vrijgegeven voor inspraak. Hierop zijn 2 
reacties binnengekomen. Nadat deze 
reacties zijn verwerkt kan het stuk, nadat 
OFGT hun advies heeft uitgebracht, begin 
2013  worden geagendeerd voor college en 
gemeenteraad.  

• Participatie in een aantal gebiedsgerichte 
projecten met specifiek toeristische doelen 
(NW Drenthe, GEOPARK de Hondsrug en 
herinrichting Eelderdiep/Peizermaden). 

• In het kader van de ontwikkeling van 
Geopark De Hondsrug wordt het thema 
"Water" verder uitgewerkt. Het accent komt 
te liggen op de gemeente Tynaarlo. Een 
werkgroep is ingesteld die dit uitwerkt in 
een werkplan. 

• Een expeditiepoort rondom dit thema wordt 
in de gemeente gerealiseerd met diverse hotspots. Ook wordt dit thema uitgewerkt voor het hele 
Hondsruggebied. Vanuit Geopark de Hondsrug worden hiervoor de middelen beschikbaar 
gesteld. Formele besluitvorming vindt in 2013 plaats. 

• De evaluatie van de Toeristische Informatie Punten (TIP’s) is klaar. De schets van de toekomst 
en bijbehorende plannen is aan het college voorgelegd en wordt nadat de aanpassingen zijn 
verwerkt in februari of maart 2013 aan de gemeenteraad aangeboden.  

• Het beleidsplan Meerschap Paterswolde heeft een concept beleidsvisie 2012 afgerond. 
Speerpunten zijn vooral het verdiepen van het Paterswoldse Meer en het aanpakken van de 
problematiek rondom de zwemmersjeuk. De beleidsvisie is afgestemd met de klankbordgroep en 
het AB, waarvan de reacties nog in het stuk worden verwerkt. Het AB van het Meerschap heeft 
de notitie vastgesteld.  Het punt dat nu moet worden opgepakt is de aanpassing van de structuur 
van het Meerschap. Hiervoor worden in 2013 voorstellen voorbereid.  

• Op 7 juni en 15 november organiseerden we informatieavonden voor recreatieondernemers  
waarop de beleidsvoornemens voor recreatie en toerisme gepresenteerd zijn. De onderwerpen 
waren de Recron innovatiecampagne, Geopark De Hondsrug, promotie, marketing en 
informatievoorziening, waarbij we mogelijk aansluiting zoeken bij de Stichting Kop van Drenthe 
en het presenteren van een kwaliteitsslag met betrekking tot de dag- en verblijfsrecreatie. 

 
Iedereen werkt mee  
• Voor de inzet op duurzame werkgelegenheid, re – integratie werkzoekenden en het in stand 

houden sociale werkvoorziening is op 27 november jl de notitie ‘Werk loont’ opgeleverd die in 
samenwerking met de gemeenten Assen, Hoogeveen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en De 
Wolden is gemaakt. De notitie wordt gebruikt voor het implementeren van de ‘Particitpatiewet. 
Deze wet is een onderdeel van de Decentralisatieoperatie (zie ook cluster 6). 

• Vanuit BaanzichtWerkplein is ingezet op het bereiken van werkgevers in de drie gemeenten met 
als doel werkgevers te stimuleren mensen met een beperking in dienst te nemen. Er is een 
bijeenkomst speciaal geweest voor ondernemers uit de recreatieve sector en een congres voor 
alle ondernemers in de Nieuwe Kolk. Naast motivatie zijn deze bijeenkomsten cruciaal om 
ondernemers en andere organisaties met elkaar in kontakt te brengen 

Toeristen genieten van Tynaarlo 



19 
 

Ontwikkelingen 
 
Economische ontwikkelingen zal ook voor middenstand  en lokale ondernemers voelbaar zijn 
De economische crisis leidt ook voor ondernemers in Tynaarlo tot moeilijker tijden. Als gemeente 
moeten we ervoor zorgen dat het ondernemersklimaat zodanig is, dat we ondernemers zo optimaal 
mogelijk kunnen faciliteren.  
 
Economische ontwikkelingen met als gevolg dat werkg elegenheid in Drenthe en in de 
gemeente terugloopt 
Cijfers van het provinciaal werkgelegenheidsregister die in december 2011 beschikbaar kwamen 
geven aan dat de werkgelegenheid minder wordt in Drenthe. Door inkrimping, sluiting of verplaatsing 
van een aantal grotere bedrijven en rijksdiensten is het aantal banen in Drenthe afgenomen met  
1,7%, dat zijn bijna 3000 banen. In Tynaarlo is de werkgelegenheid in deze periode afgenomen met 
3,2 %. Er waren 14,7% minder banen bij de overheid, 9% minder banen bij zakelijke diensten en 7,2% 
minder banen in landbouw en visserij. 
 
Politiek: Participatiewet vraagt om opgave voor doe lgroepen en sociale werkplaatsen  
De Participatiewet (voorheen genoemd als “Werken naar Vermogen”) brengt een hogere korting op 
budget met zich mee. Daarmee wordt een grote opgave het organiseren van de huidige Sociale 
Werkplaats  en het ontwikkelen goedkopere voorzieningen. Samen met partners zoeken wij naar 
manieren om de doelgroep een deel van hun inkomen zelf te laten verdienen op de markt. Hiervoor 
wordt bijvoorbeeld de verdiencapaciteit van mensen in beeld gebracht.   
 
Economische / demografische ontwikkeling:  In een a antal sectoren zal komende jaren 
behoefte aan banen zijn.  
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.  
 
De ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in Drenth e die de afgelopen jaren heeft 
plaatsgevonden, zal ook de komende jaren verder doo rgroeien 
Totaal aantal binnenlandse vakanties in Drenthe nam  toe met 22% ten opzichte van 2002. Uit feiten 
en cijfers vrijetijdseconomie van de provincie Drenthe blijkt dat Drenthe bovengemiddeld in trek is bij 
gezinnen met jonge kinderen (0-5 jaar).Ook komt uit onderzoek door provincie Drenthe naar voren dat 
autotochtjes, het bezoeken van de natuur, pretparken, dierenparken, musea/oudheidkamers en 
zwemmen tijdens vakanties in Drenthe bovengemiddeld populair zijn. Naar verwachting  zal het aantal 
binnenlandse vakanties stabiliseren, terwijl het aantal buitenlandse vakanties licht daalt.  

Bedrijfsbezoek college aan Bas Kwadraat in Zuidlaren 
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Cluster 4 || Onderwijs 
 
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijk e opgaven? 
 
• Ieder kind kan zich zo goed mogelijk ontplooien. Door het aanbieden van het meest geschikte 

onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht psychisch of lichamelijk vermogen. Het aanbieden van 
goed leerlingenvervoer is daarvoor een belangrijk middel. Goed onderwijs voor iedereen, zodat 
kansen en talenten worden ontwikkeld. Dat betekent dat er goede onderwijshuisvesting is, 
waarbinnen goed onderwijs kan plaatsvinden. De ontwikkeling van het integrale 
accommodatiebeleid (IAB) met multifunctionele accommodaties (MFA’s) is hier een belangrijke 
stap in. 

• Alle jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie. Daarvoor moet het ongeoorloofd 
schoolverzuim tot een minimum worden beperkt. 

• Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor goed en voldoende openbaar onderwijs: we dienen te 
voorzien in ‘voldoend openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen’. 

• Om meedoen voor iedereen mogelijk te maken, worden dagarrangementen aangeboden voor de 
jeugd, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan het 7-7 beleid, waardoor het voor ouders 
makkelijker wordt om werk- en zorgtaken te combineren. De combinatiefunctionarissen sport en 
cultuur vervullen hier een belangrijke rol in (zie ook cluster 5) 

 
Cijfers en getallen 
 
Doelen  2010     

 
2011 2012 

Aantal schoolgaande kinderen   
– basisonderwijs (tellingen oktober) 

  
3.300 

 
3.250 

Tevredenheid over leerlingvervoer 7,3 7,3 *) 
Oordeel burger basisonderwijs 7.9 8.1 **) 
Oordeel burger onderwijs 7.3 7.5 **) 
Behalen startkwalificaties; afname voortijdig schoolverlaten 60 55  55 

 
*)     bron: onderzoek leerlingvervoer. In voorjaar 2013 wordt dit onderzoek uitgevoerd 
**)   bron: waar staat je gemeente.nl; in 2013 wordt onderzoek waar staatjegemeente.nl uitgevoerd 
***)  bron : Leerplichtadministratie (absolute getallen) 
 
Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in  2012? 
 
Zorgstructuur onderwijs  
Doel is dat door een goede zorgstructuur, niemand  buiten de boot valt en iedereen optimale 
ontwikkelingskansen krijgt. Er zijn afspraken gemaakt met het onderwijs, en het uitwerkingsplan is, 
inclusief financiële doorrekening, gereed. Incidenteel zijn  frictiekosten aangevraagd en toegekend. 
 
Onderwijshuisvesting  
Doel is dat de schoolgebouwen voldoen aan minimale eisen zodat er goed onderwijs gegeven kan 
worden. Rondom  de huisvesting van de MFA Borchkwartier zijn ontwikkelingen. Wij hebben de 
intentie-huurovereenkomst vastgesteld, wat betekent dat vanaf 2014 de Menso Altingschool (locatie 
Ter Borch) zal zijn gehuisvest in het nog te bouwen complex bij de MFA. Voor de tijdelijke huisvesting 
(voor twee jaren, t/m augustus 2014) zijn noodunits geplaatst bij de MFA. 
 
Openbaar onderwijs 
Als gemeente hebben we de wettelijke taak te zorgen voor voldoend openbaar onderwijs in een 
genoegzaam aantal scholen. Doelstelling is het beschikbaar zijn van voldoende, toegankelijk en 
kwalitatief goed onderwijs. De aandacht voor de zeer zwakke scholen in de afgelopen tijd heeft geleid 
tot betere beoordelingen van de inspecteur in 2012. Bedrijfsmatig heeft zich een zorgelijke situatie 
aangediend. Uit de jaarrekening van Stichting Baasis is gebleken dat in 2011 en in 2012 een fors 
financieel tekort is ontstaan. De begroting 2013 is weliswaar sluitend, maar bevat een forse 
taakstelling. De meerjarenbegroting 2013-2016 geeft hetzelfde beeld. Stichting Baasis heeft in 2012 
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een nieuw bestuursmodel ingevoerd, waarbij een raad van toezicht namens de gemeenteraad 
toezichthoudende taken uitvoert. Ook is een nieuwe directeur benoemd die als bestuurder nu ook de 
verantwoordelijkheid draagt. Om de ontwikkeling nauwgezet te kunnen volgen is in de statuten 
opgenomen dat een coördinatieplatform is geïnstalleerd waarin de beide portefeuillehouders onderwijs 
(Haren en Tynaarlo) participeren. Afspraken over de werkwijze worden gemaakt en moeten in 2013 
afgerond worden. 
 
Leerlingenvervoer 
Er is een koppeling en samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de leerplicht ivm 
betere afstemming aanbod leerlingenvervoer in ‘bijzondere’ gevallen.  
Een tevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer naar de prestaties van het aangepast vervoer wordt in 
het voorjaar 2013 uitgevoerd. Dit om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te bewaken. 
 
Ontwikkelingen 
 
Demografische ontwikkelingen leiden tot minder leer lingaantallen   
Dalende leerlingenaantallen zullen voor het onderwijs gevolgen 
hebben en mogelijk leiden tot het kleinere scholen die bedreigd 
kunnen worden in hun voortbestaan.  
Op de obs Meester Crone school is het leerlingenaantal dusdanig 
gedaald, dat St. Baasis zal voorstellen om de school met ingang 
van het schooljaar 2013/2014 te sluiten. 
Aan de andere kant blijft MFA Borchkwartier doorgroeien. Op basis 
van de prognoses is er tijdelijke huisvesting nodig tot ongeveer 
2022. Het gaat dan – naast de hierboven genoemde bouw van een 
complex naast de school – nog om 3-5 groepen. Hiervan zullen 
zowel obs Ter Borch als cbs Menso Altingschool gebruik van 
maken. Dat betekent dat vanaf 2014 (tot ongeveer 2022) er tijdelijke 
huisvesting elders in de omgeving van de school beschikbaar moet 
zijn. (2de fase tijdelijke huisvesting).  
 
Politieke ontwikkelingen: geen verantwoordelijkheid  meer voor deel Voortgezet Algemeen 
Volwassen Onderwijs  (VAVO) van de volwasseneneducatie; inburgeraars moeten inb urgering 
zelf gaan regelen 
De wet inburgering wordt aangepast. Het budget inburgering komt, zoals het nu lijkt, in 2014 te 
vervallen. Daarmee wordt de taak van vluchtelingenwerk nog belangrijker. De gemeente blijft 
verantwoordelijk voor de trajecten en handhavingen die nog lopen in 2013 en 2014.  
Gemeenten zijn vanaf 2013 niet langer verantwoordelijk voor het VAVO-deel van het 
volwassenenonderwijs. Het budget volwasseneneducatie wordt daardoor bij gemeenten met een 
substantieel deel gekort. Het resterende deel mag alleen nog worden ingezet voor taal en rekenen en 
NT2, zo is het voorstel, terwijl de doelgroep wordt uitgebreid met vrijwillige inburgeraars.  
 
Politieke ontwikkeling: de doordecentralisatie van huisvestingsgelden 
Per 2015 worden gelden uit het gemeentefonds overgeheveld naar de scholen ten behoeve van hun 
huisvesting. Er vindt een uitname uit het Gemeentefonds plaats van de middelen die in de verdeling 
toegerekend worden aan onderwijshuisvesting, maar daar niet aan uitgegeven worden. De uit (het 
gemeentefonds) genomen middelen worden volledig toegevoegd aan de lumpsumbekosting van het 
funderend onderwijs Nadere uitwerking zal gevolgd moeten worden, maar dit betekent aandacht voor 
de ontwikkeling MFA’s en beheer huisvestingsgelden bij onderwijs organisaties  
 
Passend onderwijs  
In 2013 wordt meer bekend over het passend onderwijs. Op dit moment is onduidelijk of dit ook 
financiële gevolgen heeft voor het leerlingenvervoer. 
 
Financiële situatie Baasis: sluit 2 jaren af met fo rse financiële tekorten en aanslag op 
vermogen  
De jaren 2011 en 2012 hebben forse tekorten. De komende jaren zal blijvende aandacht nodig zijn om 
de solvabiliteit en liquiditeit van de stichting op orde te houden door het bestuur van de stichting.  

Open dag in MFA Borchkwartier 
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Cluster 5 || Sociale samenhang en leefbaarheid 
 
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijk e opgaven? 
 
Goede ontwikkelingskansen voor iedereen, door 
• het combineren van arbeid en zorg en aandacht voor het snel oppakken waar uitval plaatsvindt.  
• aanbod evenementen en vrije tijd, met goede accommodaties en door ondersteuning en 

versterking van verenigingen.  
• samenwerking te vergroten tussen de voorzieningen (sport en cultuur, buurt) wat leidt tot een 

toename van gebruik van de dagarrangementen 
 
Een goed leefklimaat voor de inwoners van Tynaarlo, door; 
• een sociale samenhang en goed leefklimaat in wijk en buurt door passende (multifunctionele) 

accommodaties en ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers.  
• het vergroten van het bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers in de eigen 

leef- en woonomgeving. 
• Inwoners bewust te maken en te betrekken bij noden om je heen, dichtbij en verderaf en daarmee 

het wereldburgerschap ontwikkelen. 
• een zichtbare gezonde, betrokken en actieve leefomgeving, omdat jeugdigen deelnemen aan 

activiteiten en goede eigen mogelijkheden hebben elkaar te ontmoeten. 
 
Cijfers en getallen 
 
Doelen  2010     

 
2011 2012 

Goede en efficiënte huisvesting 
Transparantie in kosten 
Waardering accommodaties 

 
6.5 

 
6.5 

 
*) 

Oordeel burger uitgaansmogelijkheden en horeca 6.5 6.7 *) 

Oordeel burger cultuur 6 6.3 *) 

Oordeel burger verenigingen en clubs 7.5 7.5 *) 

Oordeel burger sportvoorzieningen 7.5 7.7 *) 

Oordeel burger welzijnsvoorzieningen 5.8 6.0 *) 

Oordeel burger leefbaarheid buurt 7.4 7.5 *) 

 
*Bron: waar staat je gemeente.nl. onderzoek wordt in 2013 gedaan 
 
Doelen  2010     

 
2011 2012 

Aantal volwassenen dat deelneemt aan actieve 
sportbeoefening 

         25%     

Aantal jongeren 8 tot 12 jaar welke deelneemt aan actieve 
sportbeoefening * 

         90%  95% * 

 * Bron: sport- en gezondheidsonderzoek basisscholen Tynaarlo - najaar 2012 W. Rouwenhorst 
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Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in  2012? 
 
Goede ontwikkelkansen: beginnen bij de jongste jeug d 
• Het Beleidskader ‘harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Tynaarlo’ is op 

13 december 2011 vastgesteld. In 2012 hebben we ingezet op doorontwikkeling van 
peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang. Hiervoor zijn verschillende gesprekken gevoerd met de 
uitvoerende partijen. Daarnaast zijn de eerste uitkomsten van de pilot peuteropvang positief en 
volgt in februari/maart een eindevaluatie. Op dit moment zijn er echter ook nog veel 
onduidelijkheden over de toekomst van de harmonisatie. O.a. door de (nieuwe) kabinetsplannen, 
de voorgestelde financiering en aangekondigde krimp. Wat dit precies betekent voor onze 
gemeente is op dit moment nog niet helder. Het kabinet heeft aangegeven hier in 2013 op terug te 
komen. Tot die tijd zijn we in afwachting van de kabinetsplannen.  

 
• Binnen het Project Transities (zie cluster 6)  vinden de voorbereidingen plaats voor onder andere 

de decentralisatie Jeugdzorg. De analyse van cliëntenbestanden (Participatie, Begeleiding en 
Jeugdzorg) is gereed en we hebben beleid ontwikkeld voor de Toegang. Op provinciaal niveau 
werken we samen in de Drentsche pilot Jeugd. We gaan het Centrum voor Jeugd en Gezin zo 
inrichten en ontwikkelen zodat het na de transitie Jeugdzorg kan fungeren als spilfunctie binnen 
de lokale organisatie rond Jeugd en Zorg. Evaluatie 1e jaar CJG eind 2011/begin 2012 is 
gerealiseerd. 

 
Goede ontwikkelingskansen door deelname en aanbod e venementen en vrije tijd: sport en 
cultuur 
Het doel is een goed aanbod van activiteiten, met goede accommodaties en door ondersteuning en 
versterking van verenigingen. Op het gebied van sport en cultuur is in 2012 het volgende gedaan en 
gerealiseerd: 
 

• Binnen de sportstimuleringsprojecten 
‘Sport Lokaal Samen’ en Sportvereniging 
als derde thuishonk’ wordt met lokale 
partners (sport, onderwijs, cultuur en 
kinderopvang) samengewerkt aan meer 
sporturen en –mogelijkheden voor 
jongeren en aan sportieve en culturele 
dagarrangementen voor kinderen. Beide 
succesvolle pilots uit 2012 hebben een 
vervolg gekregen vanaf het schooljaar 
2012-2013. 

• Het kennismakingsprogramma sport- en 
cultuurpret is gedigitaliseerd per 
september 2012. Inwoners van de 
gemeente kunnen zich eenvoudig 
oriënteren op en aanmelden voor het 
uitgebreide en gevarieerde aanbod aan 
sportieve en culturele activiteiten. Ook 
kunnen sport- en cultuuraanbieders zich 
nu nog beter profileren. Bovendien is 
hiermee voor het administratieve gedeelte 
een belangrijke efficiencyslag gemaakt. 

• De combinatiefunctionarissen sport en cultuur werken structureel samen met partners uit de 
driehoek buurt-onderwijs-sport. De nadruk ligt hierbij op het ontwikkelen van dagarrangementen 
en een doorgaande leerlijn. Het continurooster in Vries zal niet ingevoerd worden. 
Desalniettemin is in 2012 wel een buurtsportcoach aangesteld. Hij houdt zich bezig met de 
realisatie van de doelstellingen vanuit het tijdenbeleid in met name de kern Vries (zie ook 
cluster 4) 

• Kadernota sport: De uitvoeringsregeling sport is aangepast aan de nieuwe kadernota sport 
(afbouw subsidie jeugdleden). Ook is in 2012 ingezet op de geleidelijke overheveling van 
verantwoordelijkheden van de gemeente naar de sportverenigingen. Als eerste heeft het 
college de voetbalverenigingen verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van cultuur 
technisch onderhoud buiten de krijtlijnen. Vervolgens zal worden ingezet op de overdracht van 

Combinatiefunctionaris Sport 
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kantines, danwel geleidelijke invoering van kostendekkende tarieven daarvoor. Tenslotte zullen 
de komende jaren de tarieven voor accommodaties worden opgehoogd om te komen tot een 
meer kostendekkende situatie.  

• Begin 2012 is in Zuidlaren het Zuidlaarder Sportoverleg opgericht. Eind 2012 is er ook een 
sportoverleg met sportverenigingen uit Vries en omliggende dorpen. Sportverenigingen uit 
Eelde-Paterswolde-Eelderwolde hadden al een sportfederatie. Hiermee heeft de gemeente 
overlegmogelijkheden met sportverenigingen uit de gemeente over verenigingsoverstijgende 
ontwikkelingen in de sport.  

• In Eelde-Paterswolde zijn met gemeentelijke subsidie 2 tennisbanen TV De Marsch 
gerenoveerd. Hiermee beschikt het park weer over alle benodigde baancapaciteit (10 banen); 

• De kleedaccommodatie VV Actief is in 2012 nieuw opgeleverd. Er is hier een gebouw gekomen 
met 12 kleedruimten. Ook is de kleedaccommodatie (4 kleedruimtes) van SV Yde opgeleverd. 

• Sportvereniging Tynaarlo overweegt zelf te investeren in de vervanging van 
kleedaccommodatie. De gemeente kan hier slechts beperkt aan bijdragen. 

• VAKO/ voetbal overweegt in eigen beheer de bestaande verouderde kleedaccommodatie en de 
kantine te vervangen en in verband daarmee de Vriezer voetbalaccommodatie in eigendom 
over te nemen. De gemeente en VAKO zullen de wenselijkheid/ haalbaarheid ervan 
onderzoeken.  

• In 2012 heeft het tekort aan zaalsporturen in Zuidlaren geresulteerd in het voornemen van het 
college om hier een blaashal neer te zetten, waarbij de bijdrage in de exploitatie door de 
verenigingen een uitgangspunt is. Het Zuidlaarder Sport Overleg heeft – op basis van een door 
hen gehouden onderzoek – vastgesteld dat, met de verwachte lage bezetting ervan, een 
blaashal niet haalbaar is. 

• De aanbesteding van de overdekte zwemvoorziening Zuidlaren is in voorbereiding.  
 
Aanbod evenementen en vrije tijd: cultuur 
• Een cultuuraanjager is gestart vanaf 1 januari 

2012; vraagbaak en aanspreekpunt voor kunst 
en cultuur voor de amateurkunst en 
professionele organisaties. Het betreft een pilot 
voor 1 jaar. Evaluatie eind 2012. De 
cultuuraanjager heeft geadviseerd bij 
subsidieaanvragen van ruim 20 
amateurkunstverenigingen. Zij heeft de Week 
van de Amateurkunst (WAK) gecoördineerd en 
heeft bijeenkomsten georganiseerd om 
activiteiten van culturele raden en musea in de 
verschillende kernen beter op elkaar af te 
stemmen. Samen met de muziekverenigingen is 
een subsidie format ontwikkeld, om de 
aanvraagprocedure te verhelderen. 

• Met het ICO zijn nog geen nieuwe 
meerjarenafspraken gemaakt. In verband met 
bezuinigingen in de verschillende gemeenten is 
hier vertraging ontstaan.  

• Bibliotheekwerk. Uitwerking en ontwikkeling van 
de digitale bibliotheek en taakstelling volgens 
planning. 

 
Goede ontwikkelingskansen door deelname en aanbod e venementen en vrije tijd: 
accommodaties 
• De realisatie van de MFA’s in Yde – de Punt en Zeijen ligt op schema; oplevering van deze 

accommodaties is voorzien in mei 2013, respectievelijk april 2014. 
• De MFA Borchkwartier is opgeleverd, in gebruik genomen en financieel afgerekend.  
• Op 6 november jl. heeft de raad de kadernota IAB vastgesteld. De in de kadernota opgenomen 

investeringsvoorstellen worden nader uitgewerkt en in afzonderlijke deelvoorstellen aan de raad 
voorgelegd. De uitvoering van deze deelvoorstellen dient plaats te vinden binnen de door de raad 
toegekende financiële ruimte. Aan de raad is toegezegd om het accommodatieplan voor Tynaarlo 
op korte termijn uit te werken en integraal af te stemmen. Naar verwachting zal het 

Muziekinstrumenten maken in de klas 



25 
 

geactualiseerde IAB-plan Tynaarlo in het eerste kwartaal van 2013 ter besluitvorming aan de raad 
worden voorgelegd. 

 
Goed leefklimaat met ondersteuning waar dat nodig i s door inzet vrijwilligers en mantelzorgers 

• De uitreiking van de vrijwilligersprijs heeft op 16 november 2012 plaatsgevonden. 
• Evaluatie mantelzorgcampagne gereed; bestand mantelzorgers vergroot. Dag van de 

mantelzorg was succes.  
 
Inwoners bewust maken en betrekken bij noden om je heen, dichtbij en verderaf en daarmee 
het ontwikkelen van wereldburgerschap 
• De campagne ‘Tynaarlo wereldwijd’ is in 2012 van start gegaan. Tynaarlo Wereldwijd is als 

theaterstuk op scholen van start gegaan. De lokaal actieve werkgroepen hebben een drietal 
gezamenlijke acties afgesproken dit jaar. De eerste actie, de ontwikkeling van een goede doelen 
scholenmap, is gereed. De publicaties in de huis-aan-huis bladen (mediacampagne) loopt goed 
en de eerste voorbereidingen voor een 2e wereldfeest zijn in gang gezet.  

• In 2012 hebben we onze steun toegezegd aan de werkgroep om fairtrade gemeente te worden. 
De werkgroep gaat nu door met het realiseren van de overige voorwaarden. De voortgang van de 
projecten op West-Timor wordt gemonitord, door een aantal misboringen loopt het project wel 
vertraging op zodat er gelden mee moeten worden genomen naar 2013.  

 
Ontwikkelingen 
 
Sociaal: elkaar blijven ontmoeten en sociale contac ten moeten voorop staan 
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. 
 
Demografie en economie: meer behoefte aan goede dag arrangementen met oog voor 
ontwikkeling van de kinderen 
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. De combinatiefunctionarissen sport en cultuur vervullen hier een 
belangrijke rol in. 
 
Politiek: Decentralisatie Jeugdzorg & Drentse Pilot  Jeugd 
Het rijk gaat in de komende jaren 2012 – 2016 alle onderdelen van de jeugdzorg decentraliseren 
richting gemeentes. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor alle jeugdzorgtaken. 
Inmiddels is de provincie samen met de 12 gemeentes in Drenthe een Drentse Pilot Jeugd gestart om 
te onderzoeken hoe gezamenlijk vorm aan deze decentralisatie kan worden gegeven, met als 
uitgangspunt lokaal waar mogelijk, regionaal waar gewenst. Inmiddels ligt er een visie gebaseerd op 
de landelijke uitgangspunten van “opvoeden versterken”.  
Daarnaast bereiden we de wetswijziging lokaal voor binnen het Project Transities (zie cluster 6). De 
dynamiek die de decentralisatie met zich meebrengt, geeft ook een impuls aan het positief jeugdbeleid 
in al haar facetten.  
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Cluster 6 || Sociale voorzieningen en maatschappeli jke 
ondersteuning 
 
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijk e opgaven? 
 
Vergroten van participatie, met als doel dat iedereen meedoet 
• Er zijn geen belemmeringen tot participatie. Dat wordt zichtbaar omdat 90% van de 

beroepsbevolking aan de slag is in een betaalde baan of (vrijwilligers-)werk. Ook stijgt het gebruik 
van de collectieve en individuele voorzieningen. Waar dat nodig is worden financiële, lichamelijke 
en geestelijke belemmeringen om mee te doen gecompenseerd.  

• Nieuwkomers worden gehuisvest en ‘burgeren in’. 
• Bevorderen van een gezond gedrag, ondermeer te bereiken door sluitend en toegankelijk systeem 

van gezondheidsvoorzieningen. 
 
(Tijdelijk) vangnet en ondersteuning bieden aan hen die het niet op eigen kracht lukt 
• Iedereen doet mee en waar dat niet lukt is er een vangnet, waar nodig met individuele 

voorzieningen. Om te bereiken dat iedereen meedoet, zijn belemmeringen in beeld en is de 
samenwerking met de partners in de keten goed. 

 
Cijfers en getallen 
 
Doelen  2010     

 
2011 2012 

Waardering van de dienstverlening  door loket wonen, welzijn 
en zorg 

7,5 
 

7,5 *) 

Oordeel burger gezondheidsvoorzieningen 7.4 7.3 *) 

Waarderingscijfer ISD door klant 7.5 7.5  

Aantal inwoners afhankelijk van inkomensondersteuning 378 420 441 

 
Bron: waar staat je gemeente.nl en gegevens ISD                                   *) onderzoek waar staat je gemeente onderzoek in 2013 
 
Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in  2012? 
 
Iedereen doet mee 
• Het gebruik van de rolstoelpoule (collectieve voorzieningen) is gestegen waarmee de druk op de 

individuele voorzieningen minder wordt.  
• Project Transities (Jeugdzorg, Participatiewet, Begeleiding):  

o in april 2012 is het visiedocument ‘Iedereen heeft Talent’ vastgesteld.  
o Jeugdzorg: Notitie “Als jeugd en toekomst tellen”  vastgesteld (april 2012) en het 

transformatieplan in het kader van de Drentse pilot Jeugd. 
o Participatiewet (eerder: Wet Werken naar Vermogen): met de zes deelnemende 

gemeenten in GR Alescon een beleidsrapport met scenario’s opgesteld, met 
doorrekening. Deze dient als input voor nadere uitwerking. 

o Analyse van de cliëntgroepen gereed. 
o Notitie Toegang door college als richtinggevend vastgesteld.  
o Samenwerking in regionaal/ provinciaal verband op alle onderdelen 
o Deelname in Focus-gemeenten-project van Ministeries van VWS, BZK, OCenW, SZW. 

• De resultaten van het eerste jaar dat de Drentse AntiDiscriminatieVoorzieningen operationeel is, 
zijn bekend.  

• Met de grote organisaties/instellingen als de GGD, Icare, Noordermaat zijn productafspraken 
gemaakt die bijdragen aan de gestelde doelen binnen het meedoenbeleid.  

• Mede aan de hand van de uitkomsten van de Mantelzorgcampagne wordt ingespeeld op de 
behoeften van de mantelzorgers – ter voorkoming van overbelasting 

• We rollen de Wmo Kanteling verder uit, evalueren de kadernota Kansrijk Leven en passen 
(zonodig) de Wmo-verordening aan (voorjaar 2013). 
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Nieuwkomers worden gehuisvest en ‘burgeren in’  
• Door het nieuwe beleid bij het COA –zeer snelle uitstroom uit de AZC’s- verandert de te 

huisvesten doelgroep. Dit is een taakverzwaring voor de vrijwilligers van vluchtelingenwerk. 
Onderzocht wordt of aanpassingen nodig zijn in de begeleiding van deze doelgroep. Dit mede 
vanuit het gegeven dat inburgeringsplichtigen die in 2013 een verblijfsvergunning ontvangen, 
geen aanbod meer krijgen (en dus ook niet meer gemonitord worden) van de gemeente, maar dit 
zelf moeten gaan bekostigen. In 2012 worden de mogelijkheden tot betere participatie onderzocht. 
Dit wordt gecontinueerd in 2013 omdat de wet werken naar vermogen niet door gaat maar er een 
nieuwe wet participatie komt per 1 januari 2014.  

• In 2012 zijn 16 kandidaten gestart met een inburgeringstraject.  
• Een evaluatie van de resultaten inburgering in de periode 2007-2012 heeft plaatsgevonden. 
• De Tweede Kamer is in april 2012 gestart met de behandeling van het Wetsvoorstel om 

Begeleiding toe te voegen aan de Wmo. De invoering (met ingang van 1 januari 2015) van de 
uiteindelijke uitvoering van de Begeleiding is afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming in 
deze. Omdat vanaf 2013 nieuwe klanten en inwoners die toe zijn aan een herindicatie Begeleiding 
zich moeten keren tot de gemeente is het noodzakelijk om op tijd helderheid te geven over het 
beleid en de voorzieningen vanaf 2013.  

• Achterstand in de taakstelling huisvesting statushouders is volledig weggewerkt. 
 
Gezonde leefstijl 
Een burgerinitiatief (hele straat) in Zuidlaren heeft een AED-opleiding genoten en hiervoor zal de 
gemeente een AED beschikbaar stellen (op een openbaar toegankelijke plek). Inmiddels zijn er  
meer dan 10 AED’s in onze gemeente - op aanvraag div. (belangen)organisaties -  en heeft het 
college besloten om de onderhoudskosten in 2013 voor haar rekening te nemen (in afwachting van 
een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid). Er is publiek private samenwerking op gang gekomen 
binnen de JOGG-methodiek (Jongeren Op Gezond Gewicht).  
 
Iedereen kan meedoen, en waar dat niet lukt is er e en vangnet, waar nodig met individuele 
voorzieningen 
Definitieve besluitvorming pilot Budgetbeheer Nieuwe Stijl afgerond. In laatste kwartaal 2012 van start 
voor de duur van 9 maanden. De uitkomsten worden meegenomen in een aangepaste nota 
Schuldhulpverlening.  
 
Ontwikkelingen 
 
Politiek en Sociaal: Participatiewet 
In het regeerakkoord Rutte II wordt duidelijk dat de transities in het sociale domein doorgang vinden. 
Naast Participatiewet (ingangsdatum 2014) en Jeugdwet (2015), wordt naast Begeleiding ook 
Persoonlijke Verzorging vanuit de AWBZ onder de werkingssfeer van de Wmo gebracht (2015).  
Alle transities gaan gepaard met zeer forse kortingen op het budget. Het feit dat de AWBZ naast 
bovenstaande transitie nog verder beperkt wordt, zal naar verwachting leiden tot extra aanspraken op 
de Wmo. In 2013 en 2014 zal met voortvarendheid gewerkt worden aan de voorbereidingen op deze 
uitbreiding van taken, om te komen tot houdbare welvaart waarbij cliënten regie hebben op hun eigen 
leven. 
 
Politiek: De wet inburgering wordt aangepast voor d e nieuwe inburgeraars  
Het budget inburgering komt, zoals het nu lijkt, te vervallen. Daarom is het noodzakelijk om op tijd 
binnen het geheel van de middelen voor participatie,  helderheid te geven over het beleid en de 
voorzieningen vanaf 2013. 
 
Politiek: gemeentelijke taak inzake VAVO (als onder deel van de volwasseneneducatie) stopt  
Gemeenten zijn vanaf 2013 niet langer verantwoordelijk voor het VAVO-deel van het 
volwassenenonderwijs. Het budget volwasseneneducatie wordt daardoor bij gemeenten met een 
substantieel deel gekort. Het resterende deel mag alleen nog worden ingezet voor taal en rekenen en 
NT2. Door de nieuwe wet inburgering wordt de groep vrijwillige inburgeraars weer toegevoegd aan de 
doelgroep die gebruik maakt van de middelen van volwasseneneducatie (o.a. de zgn. 
alfabetiseringsgroep).  
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Cluster 7 || Gezonde leefomgeving  
 
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijk e opgaven? 
 
Gezonde leefomgeving gaat om de directe leefomgeving. Van milieubeleid tot afvalverwerking tot 
begraven. Alles wat in onze macht ligt om er voor te zorgen dat onze inwoners in een gezonde 
omgeving wonen, werken en leven. Dat wordt nu gewaardeerd door onze inwoners en bezoekers, en 
dat willen we zo houden: een houdbare gezonde leefomgeving. Dat willen we bereiken door: 
 
Een goede en veilige woon- en leefomgeving en begra afplaatsen 

• Het groen laten bijdragen aan een gewaardeerde, schone en prettige leefomgeving, die 
uitnodigt om in te wonen. 

• Het herstellen en versterken van het landschap met aandacht voor biodiversiteit en 
leefbaarheid.  

• Duurzaam in stand houden van begraven en in stand houden van monumentale graven. 
• Behouden en ontwikkelen van cultuurhistorisch erfgoed. 

 
Herstellen van ecologisch evenwicht, waarbij onder andere afval en riolering zorgen voor 
schone leefomgeving, en zijn gericht op toekomstige  ontwikkelingen  

• Een blijvend goed functionerend rioolsysteem met een minimale belasting voor het milieu 
tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. 

• Effectieve, efficiënte en klantgerichte inzameling van afvalstoffen en minimalisatie van het 
aanbod.  

• Behouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, duurzame ontwikkeling, de 
aanpak van klimaatproblematiek en de resultaten van het gemeentelijk klimaatbeleid 
monitoren. 

 
Bewust zijn van de inwoners bij hun rol vergroten e n toezien op het gedrag 

• Het vergroten van draagvlak en stimuleren van milieubewust gedrag bij de doelgroepen. 
 
Cijfers en getallen 
 
Doelen  2010     

 
2011 2012 

BOR niveau in buitengebieden en woongebieden 
BOR niveau in de hoofdcentra  

6 
8 

6 
8 

6 
8 

Waardering voor speelvoorzieningen  
Waardering voor park en straat meubilair 

7 
6 

7 
6 

*) 

Op de begraafplaatsen een goed BOR niveau 
Goede en nette accommodaties op de begraafplaatsen 

8 
6 

8 
6 

8 
6 

Waardering van de directe woonomgeving 7.5 7.6 *) 

Waardering van de speelmogelijkheden 6.0 6.3 *) 

Waardering over straatverlichting 7.1 7.4 *) 

Waardering over wegen, straten en pleintjes 6 6.3 *) 

Waardering van de groenvoorzieningen in de wijk 7.3 7.4 *) 

Waardering over onderhoud in de wijk 6.5 6.5 *) 

Waardering over de afvalinzameling 6.9 7.2 *) 

 
*) Bron: waar staat je gemeente.nl  
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Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in  2012? 
 
Een goede en veilige directe woon- en leefomgeving en begraafplaatsen 
In de begroting 2012 is opgenomen dat een gezonde en duurzame leefomgeving gerealiseerd moet 
worden. Voor wat betreft het openbaar groen geldt: heel, veilig, schoon en duurzaam. Tynaarlo ligt op 
dit vlak op koers en zit op BOR-niveau 6 (Beheer Openbare Ruimte). Om participatie van individuele 
inwoners en (dorps)belangenverenigingen met betrekking tot dit onderwerp te bevorderen wordt de 
inwonersschouw in de dorpen voortgezet. Daarnaast is het Groene Dorpenplan in het eerste kwartaal 
van 2012 vastgesteld. 
 
De gemeente is bezig de cultuurhistorie in beeld te brengen. Dit gebeurt door het laten maken van de 
cultuurhistorische- en archeologische waardenkaarten (inventarisaties en waarderingen). De 
archeologische kaart is klaar en is uitgewerkt tot een structuurvisie door de regioarcheoloog. De 
cultuurhistorische waardenkaart was eind 2012 klaar en wordt in het voorjaar van 2013 beleidsmatig 
verder uitgewerkt. De belangrijkste vraag hierin is hoe de waardevolle gebieden en het aanwezige 
erfgoed geborgd of beschermd kunnen worden in relatie tot ontwikkelingen. Hiermee voldoet Tynaarlo 
aan de wetgeving en weten initiatiefnemers waar op gelet wordt bij eventuele ontwikkelingen en 
plannen.  
 
De overdracht van twee torens en twee molens wordt uitgewerkt. Zolang de molens en de torens niet 
zijn afgestoten blijven de kosten voor exploitatie en onderhoud voor de gemeente. Hierdoor moet 
rekening worden gehouden met een (structureel) tekort. Indien het budget vanuit het restauratiefonds 
dat in de jaarrekening 2011 is opgenomen wordt toegekend, zal het tekort in 2012 beperkt blijven. De 
klokkenstoel van de toren in Zuidlaren is gerenoveerd. De klok is eind 2012 teruggehangen. Hiermee 
kan de klok weer luiden. 
 
Op het gebied van goede piëteitsvolle dienstverlening bij begraven en instandhouding van 
begraafplaatsen op BOR-niveau 8 zijn op dit moment geen afwijkingen te melden. Zo loopt de 
uitbreiding van begraafplaats de Duinen in Eelde conform planning. Er is gestart met een onderzoek 
naar het gebruik en het beheer van de aula’s met als doel de kosten hiervan te beperken. 
 
Afval 
In oktober 2012 hebben we onze inwoners middels een (online) burgerparticipatie-traject 
geraadpleegd. De uitkomsten hiervan verwerken we in een plan waarin de concrete stappen naar 
grondstoffenbeleid zijn uitgewerkt. In ieder geval wordt de inzameling van oud papier vergund aan 
verenigingen en instellingen. De gemeente gaat deze taak niet overnemen. 
 
 

Is dit het toekomstbeeld in Tynaarlo? Wij vroegen het onze inwoners. 
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Vervanging van de huidige minicontainers met gegevenschips is dit jaar niet noodzakelijk. Tynaarlo wil 
toe naar een situatie waarin zo min mogelijk afval overblijft. Dat betekent afval scheiden waar mogelijk 
om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te kunnen gebruiken. De kaders voor dit beleid zijn door de 
gemeenteraad in juli 2012 vastgesteld;‘Van afvalstoffen naar grondstoffen’. Daarnaast willen we ook 
de kosten voor afvalinzameling zo laag mogelijk houden. Uiteindelijk moet het grondstoffenbeleid 
vanaf 2014 vorm krijgen. 
  
Riolering en waterbeheer 

• De gemeente wil haar oppervlaktewater en grondwater tegen lage maatschappelijke kosten 
zo schoon als mogelijk houden. Tynaarlo wil wateroverlast voorkomen en duurzaamheid 
bevorderen. Op dit moment wordt de aanleg van een helofytenveld in het gebied Spierveen 
aan de westkant van Eelde voorbereid. Dat is een natuurlijke wijze van waterzuivering en 
waterberging van water uit de overstort 
van het riool.  

• Waar mogelijk wordt hemelwater 
afgekoppeld van het reguliere 
rioolstelsel. Door dit afkoppelen blijft het 
schone hemelwater schoon, hoeft er 
minder water naar de zuivering te 
worden getransporteerd en zijn er 
minder grote diameters vuilwaterriolering 
nodig.  

• Er is een start gemaakt met de 
herziening van het Gemeentelijke 
Rioleringsplan (vGRP) 2014 – 2018. 

• De volgende projecten zijn aanbesteed 
of worden in 2013 nog aanbesteed: 
afkoppelen Nieuwe Akkers, Aanpassen 
randvoorziening Kievitweg, 
Randvoorziening Zuideinde Eelde, 
renovatie Zuidlaardervaart, baggeren 
Brillevijver en aansluiten woonboten de Groeve. De riolering in Bruilweering en de Leegte zijn 
inmiddels gerealiseerd, waarbij met name Bruilweering een kunststukje was door de minimale 
ruimte, hoge grondwaterstand en de vele kabels en leidingen ter plaatse. 

• Onderhoud: In elke kern zijn wortels uit het riool door middel van een waterjet verwijderd en 
gelijk geïnspecteerd. Met deze ingreep zijn klachten, terugkerende verstoppingen voor de 
komende jaren verholpen en rioolstelsels geoptimaliseerd.  

 
Energie en Klimaatbeleid 
• Een van de doelstellingen binnen dit kader is het monitoren van de resultaten van het 

gemeentelijk klimaatbeleid. Hiertoe zijn twee programma’s aangeschaft waarmee een soort 
duurzaamheidscan kan worden gemaakt van gebouwen (GPR) en wijken (DPL). Van de 
nieuwbouwwijk Groote Veen is reeds een eerste scan gemaakt met het DPL (duurzaamheidprofiel 
van een locatie) pakket. Deze scan is gemaakt als nulmeting, voordat de wijk verder ontwikkeld 
wordt. Het eerste gebouw waar Tynaarlo het rekenprogramma GPR Gebouw op losliet is MFA 
Borchkwartier. Er wordt nu gekeken hoe dit instrument strategisch kan worden ingezet.  

• Inzet van GPR-gebouw en DPL; GPR wordt toegepast bij ontwikkeling van de MFA’s. ook 
bouwpartners in Groote Veen passen het toe. Voor De Bronnen is een nieuwe referentiewijk 
gemaakt om DPL (Duurzaamheid Prestatie op Locatie) te kunnen toepassen. 

• Uitvoeren activiteiten klimaatcontract en SLOK-programma: De wijkaanpak voor energiebesparing 
in de wijk Westlaren is gestart .Ook is een samenwerkingovereenkomst verwaarding biomassa 
Drentse Aa getekend. Voor een aantal MFA’s bestaat een risico in het licht van de uiterste 
realisatietermijn genoemd in het klimaatcontract. Het baggeren van de Zuidlaardervaart werd in 
oktober aanbesteed en de uitvoering staat -ivm de flora en faunawet- gepland voor februari 2013. 
De randvoorziening inclusief afkoppelen Schipsloot Eelde is gerealiseerd en functioneert.  
 

Voorbeeldrol gemeente 
• Voor wat betreft duurzaam inkopen zijn er geen afwijkingen te melden. De bestaande doelstelling, 

100% duurzaam inkopen, is in het nieuwe inkoopbeleid overgenomen. 
 

Aanleg nieuwe riolering 
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Bewustzijn van de inwoners bij hun rol vergroten en  toezien op gedrag van burgers 
• Begin 2012 is de contourennota RUD vastgesteld door alle betrokken besturen in de provincie. 

Daarna is gewerkt aan kaders voor het bedrijfsplan. De bedoeling is dat er op 1 januari 2013 een 
gemeenschappelijke regeling is ingesteld, er een sociaal beleidskader ligt en een directeur 
geworven is. 

• Tynaarlo nam deel aan de Hansa Green Tour en organiseerde de feestelijke première van de film 
Roemers Odyssee. Daarnaast zetten wij de Twitterfiets in onder de noemer van Slimmer Reizen & 
Werken in de regio. 

• De wijkaanpak energiebesparing Westlaren is gestart. Daarnaast is de 
samenwerkingsovereenkomst Verwaarding Biomassa Drentse Aa getekend. En tenslotte is het 
Haalbaarheidsonderzoek Energietransitiepark Vriezerbrug-Zuid gestart. Voor een aantal MFA’s 
bestaat een risico in het licht van de uiterste realisatietermijn genoemd in het klimaatcontract. 
Wanneer realisatie te lang op zich laat wachten komt er mogelijk geen bijdrage voor die projecten. 

 
Ontwikkelingen  
 
Komende jaren wordt het gebied De Bronnen te Vries ontwikkeld. De Bronnen wordt de nieuwe 
woonwijk van Vries. In dit gebied wordt hemelwater vastgehouden (geborgen) voordat dit wordt 
afgevoerd richting de Runsloot. Door waterberging te creëren nabij / in deze woonwijk, wordt ruimte 
gegeven aan water (voorkoming wateroverlast) en geeft dit de burgers meer inzicht in wat neerslag 
doet met waterpeilen (beleving van water).  
 
De intentieverklaring voor de waterketen Drenthe noord en Groningen is door Tynaarlo ondertekend. 
We zijn actief als deelnemer in verschillende werkgroepen. De uitwerking is gericht op gezamenlijk 
ontwikkelen van visie, beleid, inkoop, beheer en onderhoud. 
 
 

 

Start sanering terrein Van Wijk en Boerma in Tynaarlo 
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Cluster 8 || Ruimtelijke ordening en volkshuisvesti ng 
 
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijk e opgaven? 
 
• Houdbare ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit op lange termijn.  

• Vries: kwaliteit behouden door een integrale ontwikkeling op dit gebied (De Bronnen, 
Centrumplan, MFA etc) 

• GAE-transferium:  Visie en regie op het gebied, waarbij kansen benutten op gebied van 
economie en mobiliteit 

• Afstemmen woningaanbod met de behoefte 
• realiseren van Integraal Accommodatiebeleid (IAB)  
• Transacties op woningmarkt bevorderen 
• Groote Veen: Woningbouw en MFA, en aansluiten op gewenste leefbaarheid in nieuwe wijk 
• Regie over locatieontwikkelingen, met als uitgangspunten het voeren van een actieve 

grondpolitiek, het strategisch plannen en ontwikkelen van plannen en initiatieven 
• De basis voor de ruimtelijke ordening op orde houden 

• Actuele en gedragen ruimtelijke plannen 
• Een goede vergunningverlening, handhaving en toezicht 

 
Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in  2012? 
 
Houdbare ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit op lange termijn.  
• De uitvoering Landschap Ontwikkeling Plan (LOP): uitvoering 7 projecten ligt op schema 
• Met de uitspraak van de Raad van State is de baanverlenging van GAE procedureel afgerond. De 

werkzaamheden zijn inmiddels gestart. 
• Het voorbereiden van de centrumplannen en het faciliteren van ontwikkelingen in de centra van de 

3 hoofdkernen. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit staat daarbij voorop. 
• Zuidlaren: We bereiden diverse deelprojecten binnen centrumplannen Zuidlaren voor ten 

behoeve van besluitvorming in de gemeenteraad. Daarnaast is een klankbordgroep opgericht. 
• Eelde : De gemeenteraad heeft in juni 2012 het bestemmingsplan (gewijzigd) heeft 

vastgesteld. In 2012 is de bestemmingsplanprocedure vergevorderd. Er loopt 1 beroepschrift 
bij de Raad van State. Het concretiseren van de diverse initiatieven in bouwplannen op basis 
van een vastgesteld beeldkwaliteitplan door drie partijen is eind 2012 vastgelopen, omdat een 
vereiste  (bank) garantie niet kon worden overlegd. Daarmee is haalbaarheid om nog voor de 
zomer van volgend jaar met het slopen te beginnen ook verminderd. Wel wordt geprobeerd 
om binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft bij te dragen aan realisatie van de 
plannen. 

• Paterswolde; de ambtelijke voorbereidingen zijn gereed en nu vindt de start van de 
bestemmingsplanprocedure plaats.  

• Vries : Inmiddels ligt er een door de klankbordgroep geaccordeerd ontwerp waarin de bouwplan-
contouren en de –openbare ruimte zijn vastgelegd. 

• Gebiedsgericht werken is opgezet waarbij we het belangrijk vinden alle ontwikkelingen en plannen 
in een gebied in samenhang te beoordelen. In het gemeentehuis in Vries zijn alle plannen die in 
Vries plaatsvinden gepresenteerd, zodat ook het totaal in beeld is. Deze presentatie van alle 
plannen heeft positieve belangstelling en reacties ontvangen. 

 
Afstemmen woningaanbod met de behoefte  
• Zuidoevers: scenariokeuze gemaakt en verkoop gestart 
• Groote Veen: binnenkort contractafronding verkoop sociale woningbouw en de eerste bouw is 

gestart.  
• De ontwerp structuurvisie wonen is ter vaststelling aan de raad aangeboden en de woonvisie 

2102 is vastgesteld. 
 
Regie over locatieontwikkelingen, met als uitgangsp unten het voeren van een actieve 
grondpolitiek, het strategisch plannen en ontwikkel en van plannen en initiatieven 
• Hiervoor worden diverse locaties ontwikkeld, met name:  Ter Borch, Oude Tolweg, Donderen, 

Vries De Bronnen, Groote Veen, Zuidoevers en Zuidlaarderveen.  
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• Ter Borch: 500ste kavel is uitgegeven 
• De woningbouwplannen blijven onverminderd passen in de regiovisie 2030.  
 

 
De basis voor de ruimtelijke ordening op orde houde n 
Actuele en gedragen ruimtelijke plannen Een goede v ergunningverlening, handhaving en 
toezicht 
• De memo ‘Actualiseren van bestemmingsplannen 1 juli 2013 en verder’ is door de raad 

vastgesteld.  
• De bestemmingsplannen Dennenoord, Parc de Bloemert en Hoofdweg 167-169 Paterswolde zijn 

in procedure gebracht. 
• Een eerste stap in de richting van een nieuw bestemmingsplan Bedrijventerreinen is gezet via de 

vaststelling van de nota van uitgangspunten door de gemeenteraad.  
• Het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen is onherroepelijk. 
• In het kader van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo is de Nota van 

Uitgangspunten in april 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Aansluitend is een ontwerp-
bestemmingsplan opgesteld en een ontwerp planMER. De  gemeenteraad heeft beide plannen in 
de raad van december 2012 vrijgegeven voor ter inzage legging. 

• Vastgestelde bestemmingsplannen: 
o Nieuwbouw AOC Terra Eelde 
o Tienelsweg 33b in Zuidlaren 
o Herontwikkeling Bovendiepen Zuidlaren 
o Groningen Airport Eelde baanverlenging 
o “De Molenkamp” Zeegse 
o Groningerweg 86-88 Eelderwolde 
o Parallelweg 9 Tynaarlo 
o Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21-27 Vries 
o Tynaarlo kern 

• Het grondbeleid wordt geactualiseerd in 2013 en aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarbij zullen 
de aandachtspunten die uit het Rekenkameronderzoek naar voren zijn gekomen worden 
opgenomen. 

• Het geplande handhavingprogramma wordt volgens planning gehaald. 
• Overdracht milieutaken aan de RUD is in voorbereiding. 
• In 2012 zijn we gestart met de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet. 
 
Ontwikkelingen 
 
Woningbouw ontwikkelingen 
In 2012 heeft de malaise uit eerdere jaren in de woningbouw zich verder voortgezet. Verwachting is 
dat deze ook in 2013 nog doorzet. Voor de jaren daarna is de ontwikkeling onzeker. Wel blijft steeds 
dat er interesse is voor het landstedelijk wonen zoals wij dat aanbieden. Dat betekent dat wij met 
name te maken hebben met ene risico van vertraging, waar wij maatregelen voor willen opstarten om 
de boekwaarde zo goed mogelijk te beheersen.  
 
Ook voor het verstrekken van bouwvergunningen en de daaraan gekoppelde legesinkomsten heeft dit 
mogelijk consequenties. De SvN heeft middelen beschikbaar die via de gemeente ingezet kunnen 
worden als startersleningen. Wij gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is deze leningen uit te 
geven. 
 
Politiek: ontwikkeling woningbouw corporaties 
De kabinetsmaatregelen in combinatie met de financiële problemen bij enkele grote Randstedelijke 
corporaties zorgen er voor dat ook de investeringsmogelijkheden voor corporaties afnemen. Dat is 
helaas ook merkbaar bij de lokale corporaties. Zo heeft Woonborg al aangegeven zich opnieuw te 
willen / moeten beraden over een aantal eerder voorgenomen ontwikkel- en renovatie projecten 
binnen de gemeente.   
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Cluster 9 || Financiering  
 
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijk e opgaven? 
 
Ook Tynaarlo wil in tijden van zwaar weer op financieel gebied het werk goed kunnen blijven 
uitoefenen. Daarom is het belangrijk een zodanige kwaliteit van de plannen en voortgangsrapportages 
te bereiken, dat deze bijdragen aan de betrouwbaarheid en transparantie van de organisatie. Het 
uitgangspunt is om met een helder financieel beleid en door risicomanagement de bewoners tegen zo 
laag mogelijke lasten een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau te bieden. 
 
Samengevat zijn er drie belangrijke doelen:  

• Een sober financieel beleid met een gezonde reservepositie 
• Beheersing van de lastendruk 
• Adequaat risicomanagement 

 
Cijfers en getallen 
 
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 Gehele lastendruk heeft een trendmatige ontwikkeling van maximaal 
2% voor onze inwoners en ondernemers 

 
Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in  2012? 
 
Een sober financieel beheer met een gezonde reserve positie en adequaat risicomanagement 
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit en risico’s zal de weerstandsratio onder druk 
kunnen komen te staan. Wij hechten onverkort aan een volledige dekking van onze risico’s. Op dit 
moment is onze weerstandsratio nog voldoende tot goed, met een score van 100%.  
 
De risico’s zijn geactualiseerd en opnieuw in beeld gebracht. Wij hebben in 2012 een 
najaarsrapportage van onze projecten opgesteld, waarbij scenario’s zijn doorgerekend met betrekking 
tot vooral de risico’s m.b.t. vertragingen in de verkoop van kavels dan wel andere specifieke 
projectrisico’s. De uitkomsten van deze rapportage zijn vertaald in een (indicatieve) aanvulling van de 
weerstandscapaciteit met rond 5 miljoen euro. De structurele effecten van deze aanvulling zijn 
inmiddels in de begroting 2013 -en verder- opgenomen.  
 
Wij maken voor al onze projecten (ook andere dan grondexploitaties) regelmatig risicoanalyses. 
Hierbij maken we gebruik van zogenaamde factsheets. Hierin staat de stand van zaken en of het 
project nog loopt binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit. Zo kunnen we inspelen op opgetreden 
risico’s en deze beter beheersen. 
 
Beheersing van de lastendruk 
De gemiddelde lastendruk voor onze inwoners en ondernemers is in 2012 trendmatig met 2% omhoog 
gegaan. Dit geldt niet voor de riool- en afvalstoffenheffing; deze zijn gelijk gebleven ten opzichte van 
2011. Het college blijft streven naar beheersing van de lokale lastendruk.  
Ondanks de rijkskortingen op het gemeentefonds, de aanstaande transities binnen het sociale domein 
en de effecten van de economische crisis, stijgt voor 2013 de totale lastendruk eveneens met 2%. 
Technisch is dit gerealiseerd door de ozb met 11,5% te verhogen en de rioolrechten met 24 euro per 
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aansluiting te verlagen. Al met al blijft onze gemeente in 2013 nog steeds de goedkoopste gemeente 
in Drenthe qua belastingdruk.  
 
Beheersing van overgedragen budgetten en verdere on twikkeling van ken- en stuurgetallen  
Steeds meer gelden worden ‘buiten de organisatie om’ beheerd via allerlei samenwerkingsverbanden. 
Wij werken aan een systeem van ‘checks en balances’ om relevante ontwikkelingen en risico’s tijdig te 
kunnen signaleren. Zo zijn met stichting Baasis afspraken gemaakt over aard en frequentie van 
(tussentijdse) rapportages. Deze afspraken hebben we ook met de ISD en Alescon gemaakt. 
De aandacht voor goede en frequente informatievoorziening heeft in 2012 een verbeterslag 
doorgemaakt. De conceptnota verbonden partijen is in 2012 opgesteld en aan de accountant 
voorgelegd voor aanvullende adviezen. De bedoeling is dat de nota verbonden partijen in 2013 aan de 
gemeenteraad wordt aangeboden.  
 
Ombuigingsoperatie  
In meerjarenperspectief vertoont de jaarschijf van 2015 een tekort. Daarnaast zijn er ontwikkelingen 
geweest die ertoe hebben geleid dat er nieuwe tegenvallers ontstonden. Dit noopte het college om 
nieuwe (aanvullende) ombuigingsmaatregelen ter 
tafel te brengen ter grootte van rond 1,3 miljoen 
euro om de begroting 2013 en verder alsnog 
sluitend te maken. Deze ombuigingsmaatregelen 
werden aangeboden bij de perspectievennota 2012 
en bestaan onder andere uit besparingen groen 
(300.000 euro), de (verdere) toepassing van het 
profijtbeginsel (rond 75.000 euro), een lagere 
dotatie onderhoudsvoorziening buitenbaden 
(150.000 euro) en de verlaging van enkele 
specifieke WMO-budgetten die in de praktijk 
nauwelijks werden gebruikt (115.000 euro). 
Daarnaast wordt op de bedrijfsvoering (aanvullend) 
570.000 euro bezuinigd. Voor een verdere 
toelichting verwijzen wij naar de 
programmabegroting 2013. De 
ombuigingsmaatregelen hebben ertoe geleid dat de 
begroting 2013 materieel sluitend is en er in 
meerjarenperspectief een betere financiële positie is 
ontstaan. 
 
Ontwikkelingen 
 
Zicht op renteontwikkelingen  
De renteontwikkeling heeft invloed op de uitgangspunten van investeringsvoorstellen. Er is echter 
geen “hard” zicht op de renteontwikkelingen. Deze kan zowel stijgen als dalen en is daarom onzeker. 
Momenteel is zowel de rente op de geld- als de kapitaalmarkt historisch laag. Dit wordt veroorzaakt 
door de economische situatie. Gelet op deze situatie en de ontwikkeling hiervan verwachten wij dat de 
rente voorlopig laag zal blijven. Het risico van een stijgende rente kan ingeperkt worden door een 
nauwgezet treasurybeleid.   
 
Toenemende risico’s   
Door economische onzekerheden en nieuwe rijksbezuinigingen zijn de algehele risico’s toegenomen. 
Daarnaast wil het rijk taken naar provincies en gemeenten decentraliseren. Hierbij worden aanzienlijke 
efficiencykortingen op de overgehevelde budgetten toegepast. Een en ander zal vooral vanaf 2015 
gaan spelen. 
Ten opzichte van de risico's die ook in de begroting 2012 zijn genoemd zijn de risico’s op een aantal 
punten toegenomen. Dat manifesteert zich met name binnen het openbaar onderwijs, die op 
teruglopende leerlingenaantallen en rijksbekostiging moet anticiperen als een organisatie die 
goedkoper en flexibel is.  
Daarnaast zijn de inzichten voor kavelverkopen en ontwikkelingen van het grondbedrijf nog niet 
positief. Omdat de gemeente Tynaarlo een grote grondvoorraad en boekwaarde heeft is het risico dat 
deze niet snel genoeg wordt terugverdiend aanwezig. Hierdoor zullen de financieringskosten 
toenemen. De verwachting is dat dit in de toekomst zal leiden tot lagere resultaten c.q. verliezen, 

Wethouder financiën, Hans de Graaf  
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waarvoor voorzieningen getroffen moeten worden..  
Om risico’s te beheersen, dienen wij de gevolgen van het uitblijven van kavelverkoop van de 
desbetreffende complexen in beeld te houden, door regelmatig risicoanalyses te maken en waar 
mogelijk, bijvoorbeeld via een op maat gesneden ontwikkelstrategie, risico’s te beperken en te 
beheersen. Ook door een goede sturing op ons treasurybeleid te hebben, kunnen we inspelen op 
ontwikkelingen die op ons afkomen.  

Wet H.O.F. (Houdbare Overheidsfinanciën)   
Het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort (EMU saldo) is een zaak van zowel de 
Rijksoverheid, maar ook van de decentrale overheden zoals provincies en gemeenten. In de ten tijde 
van het uitbrengen van deze jaarrekening nog bij de Tweede Kamer aanhangig zijnde wetsvoorstel 
Wet HOF stapt het rijk af van een maximum tekort per afzonderlijke gemeente, provincie of 
waterschap. Daarvoor in de plaats komt een maximum tekort voor alle decentrale overheden samen. 
Hiermee leveren ook gemeenten, provincies en waterschappen een bijdrage aan het terugdringen van 
het Nederlandse begrotingstekort in de komende jaren. Er komt, als de voorstellen definitief wet 
worden, nu een maximum van het nationale begrotingstekort voor alle decentrale overheden samen. 
Dat moet aan het begin van elke nieuwe kabinetsperiode worden bepaald, maar ligt voor dit en 
volgend jaar in elk geval op 0,5 procent van het BBP, wat neerkomt op ongeveer 3 miljard euro. In het 
wetsvoorstel is tot uitdrukking gebracht dat overschrijding van het collectieve aandeel in het EMU-
saldo kan leiden tot een korting op de algemene uitkering van het gemeentefonds, nadat hierover 
bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden. Overigens is juist dit punt onderwerp van gesprek tussen 
VNG en kabinet, waarbij de VNG voorstelt naast de europese sancties geen nationale sancties in de 
vorm van een korting op het gemeentefonds toe te passen. 

Onze gemeente heeft een referentiewaarde van €4 miljoen in 2012 terwijl het EMU-saldo voor 2013 
op rond  € 5,5 miljoen euro wordt geprognosticeerd. Dit is derhalve een overschrijding van €1,5 
miljoen. Er is als gesteld veel discussie over de Wet HOF en de Wet HOF is dan ook nog niet 
aangenomen.  
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  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 wordt 
verantwoord onder programma 7: Algemene middelen. 
 
Bestaand beleid is dat een bedrag van € 75.000 voor incidenteel onvoorzien wordt begroot. 
 
De stand en het verloop van deze onvoorzien posten wordt iedere 2 weken aan de gemeenteraad 
gerapporteerd, als daartoe door begrotingswijzigingen aanleiding toe is. 
   

 ONTWIKKELING VAN DE POST ONVOORZIEN INCIDENTEEL 201 2 

 kostenplaats 4.07.06.10 kostensoort 4000.100 
 

  

    
WIJZIGING OMSCHRIJVING ONTTREKKING TOEVOEGING 

        
0 Primitieve begroting 2012   75.000 
1 Transitiebudget decentralisatie AWBZ   88.892 

11 Decentralisaties in het sociale domein 88.892   
        
        
        
  TOTAAL 88.892 163.892 

  

 

  

  
  

   
-88.892 

   75.000 

 
 

 ONTWIKKELING VAN DE POST ONVOORZIEN STRUCTUREEL 201 2 

 kostenplaats 4.07.06.21 kostensoort 4000.200 
 

  

 
  

  
WIJZIGING OMSCHRIJVING ONTTREKKING TOEVOEGING 

0 NUP-budget sept. circulaire 2011   45.000 

0 
Budget bijstellingen kostensoort 3.4 
(perspectievennota 2011) 

  97.933 

1 
Budget cluster werk en inkomen 
sept.circ.'11 

  25.000 

        
        

  TOTAAL 0 167.933 

  

 

  

  
  

   
  

   
167.933 

 
  
 
 
 
 



39 
 

Van het voorgenomen incidenteel nieuw beleid 2012 hebben wij hieronder een overzicht opgesteld 
van datgene wat gerealiseerd is en wat is doorgeschoven naar 2013. 
 

Incidenteel nieuw beleid 2012 2012 Uitgegeven 
Meegenomen 

naar 2013 

        

Bijdrage Alescon 67.000 0   

Suppletie basisonderwijs 137.137 135.362   

Aankoop Broekvelt-lokatie 515.000 515.000   

Centrumplan Eelde 283.000 283.000   

Nieuwe Akkers 300.000 0   

Recreatieve voorzieningen Herinrichtring Peize 29.120 29.120   

Tip's (Toeristische Informatie Punt) 47.500 44.730   

BOA's 132.000 102.000   

Millennium 40.000 24.238 15.762 

Musea en Kunst en Cultuur 76.000 76.000   

Breedtesport 89.000 89.000   

Gebiedsgericht beleid (vitaal plattelandsbeleid)* 150.000     

Subsidie Trias Handhaven 65.000 65.000   

Speelruimten 40.000 8.000   

Investeringen in een duurzame leefomgeving. 90.000 48.000 42.000 

Gedragsbeïnvloeding en oplossen lokale knelpunten 
verkeer 100.000 100.000   

Middelen Economische zaken en recreatieve sector 25.000 19.514   

Plankosten Centrum Vries 150.000 150.000   

Begraafplaats de Duinen 100.000 100.000   

        

        

Totaal 2.435.757 1.788.964 57.762 
 
 
 
  
Naast bovenstaande meegenomen gelden ad € 57.762 di e betrekking hebben op incidenteel 
nieuw beleid zijn de volgende bedragen meegenomen n aar 2013.  
 
 
Transport     57.762 

Dorpsgroen      100.000 

Fietspad oude Tolweg     189.733 

Slok Gelden      13.000 

Sociale alliantie tijdenbeleid     20.000 

Pilot ondersteuning zingevingsvragen      15.000 

Bestemmingsplan Buitengebied     30.894 

        

Totaal mee te nemen gelden 2012     426.389 

 
 
*  Het budget voor gebiedsgericht beleid is meegenomen in het krediet voor vitaal plattelandsbeleid.  
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  Algemene dekkingsmiddelen  

 
In het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen wordt een verantwoording afgelegd over de 
volgende onderdelen: 
• Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is 
• Algemene uitkeringen 
• Dividend 
• Saldo van de financieringsfunctie 
• Overige algemene dekkingsmiddelen 
 
In totaliteit zien de financiële uitkomsten er uit als volgt: 
 
Bedragen X € 1.000 

Algemene dekkingsmiddelen
Realisatie 

begrotingsjaar

Raming 
begrotingsjaar na 

wijziging

Raming begrotingsjaar 
voor wijziging

Lokale heffingen, waarvan de 
besteding niet gebonden is 4.257 4.214 4.153

Algemene uitkeringen 26.996 26.266 26.415

Dividend 419 416 510

Saldo van de f inancieringsfunctie -1.618 -2.252 -2.252

Totaal 30.054 28.644 28.826
 

Het werkelijk saldo van de algemene dekkingsmiddelen is € 30.054.000, terwijl de actuele ramingen 
uitgaan van € 28.644.000. Dit voordelig verschil van € 1.410.000 wordt als volgt verklaard:  

Lokale heffingen 
De ontvangen OZB in het product lokale heffingen is in lijn met de begrote opbrengst. Wel is er op de 
lokale heffingen een voordeel ontstaan doordat € 53.000 meer is ontvangen voor toeristenbelasting. 
Dit komt doordat de opbrengsten voorzichtig begroot worden i.v.m. slechtweerrisico en doordat er 
intern meer aandacht is gegeven aan de controle van gegevens/administratie. De ontvangen 
forensenbelasting valt echter € 9.000 lager uit.  

Algemene uitkeringen 
De algemene uitkering kent t.o.v. de begroting een voordeel van € 730.000. In dit bedrag zit een 
voordeel op ontvangen algemene uitkering met betrekking tot voorgaande jaren ad € 300.000. Middels 
de decembercirculaire 2012 is een extra bijdrage ontvangen voor de vorming van de RUD (€ 40.000) 
en de focus gemeenten  (€ 148.000). Daarnaast is het aantal bijstandsgerechtigden en het ABW 
schaalvoordeel in de decembercirculaire hoger dan in de septembercirculaure waardoor nog eens een 
voordeel ontstaat van € 186.000. Dit voordeel heeft een structureel karakter. Bij de voorjaarsbrief 
2013 zal worden bekeken wat voor effect dit heeft voor 2013. In de decembercirculaire is 
aangekondigd dat- los van het Regeerakkoord- het accres 2012 voor de algemene uitkering als 
gevolg van onderuitputting bij het Rijk lager zal uitvallen dan in de septembercirculaire 2012 is gemeld. 
De definitieve uitkomst volgt pas in mei 2013. In januari is duidelijk geworden dat het voor Tynaarlo 
om een korting van naar verwachting € 160.000 zal gaan. Dit bedrag is opgenomen onder de overige 
schulden.     
   
Dividend 
Geen noemenswaardige afwijkingen. 
 
Saldo van de financieringsfunctie 
Door achterblijvende investeringen in onder andere het grondbedrijf zijn er geen kort- en langlopende 
leningen aangetrokken in 2012. Hierdoor is een rentevoordeel behaald van € 663.000. 
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  Lokale heffingen 
 

 
Inleiding 
Deze paragraaf heeft betrekking op de algemene belastingen en de heffingen. 
De informatie is gebaseerd op de jaarrekening 2012 
De beleidsvoornemens zijn per heffing opgenomen.  

 
Beleidsuitgangspunten 
In “Tynaarlo op koers” zijn de hoofdlijnen van het beleid voor 2010 tot en met 2014 uitgezet. De 
hoofdlijn met betrekking tot de gemeentelijke financiën en heffingen, die genoemd wordt luidt als volgt: 

Financiële beheersing en beheersing lastendruk burgers. 
 

Daarbij wordt expliciet aangegeven, dat het college een maximale stijging van de OZB met 2% 
aanvaardbaar vindt. 
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; 
• belastingen worden in beginsel niet verder verhoogd dan de ontwikkeling van het 

prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie; 
 
Verder is het van belang, dat het principe wordt gevolgd, dat extra verhogingen duidelijk gemotiveerd 
worden naar belastingplichtigen. 

 
Tarieven 2012 versus 2011. 

 
Heffing  Grondslag  2012 2011 

Ozb - woningen eig. Percentage van de waarde 0,0842 0,0818 
Ozb. - niet won. gebr. Percentage van de waarde 0,0776 0,0770 
Ozb -  niet won. eig. Percentage van de waarde 0,0992 0,0962 
Afvalstoffenheffing vast Per huishouding 88,00  88,00  
Afvalstoffenheffing var. Per kg 0,23 0,23 
Rioolrecht M3 afvalwater 198,80  198,80  
Toeristenbelasting 
 
 

Per overnachting                    0,95 
 

                  0,95 
 

Forensenbelasting waarde 94,55 < 
€ 58.000  

  

92,60 < 
€ 58.000  

  
Begraafrechten - Grafrecht < 20 jaar 

- begraven > 12 jaar 
2080,00 

700,00  
2040,00 

678,30  
Omgevingsvergunning: 
-lichte bouwvergunning 
 
-reguliere bouwvergunning 
 
 

 
2,3 %  van de vastgestelde 
bouwkosten met een minimum 
2,3 %  van de vastgestelde 
bouwkosten met een minimum 

 
 

Min    125,50     
 

Min    125,50 
 

 
 

Min    123     
 

Min    123 
 

Leges -paspoort Nationaal paspoort 48,70  52,10  
Leges- identiteitskaart Ned. identiteitskaart 40,05  43,85  
Leges rijbewijs Afgifte rijbewijs 41,00  41,00  
Leges huwelijk 
 

Ma-vr. in Vries 
 

283,75  334,80  

Leges uittreksel 
bevolkingsregister 

Aanvraag verstrekking uit GBA 9,20  9,05  

   Opm. bovenstaande informatie over rechten en leges is beperkt weergegeven 
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Overzicht belastingen en heffingen. (uitgangspunt i nwoners 32.362) 
 

Omschrijving  2012 2012 2011 2011 
 Totaal opbrengst Per inwoner Totaal opbrengst Per inwoner 
o.z.b. gebr. 384.371 11,87 396.303 12,24 
o.z.b. eig. 3.542.887 109,48 3.472.272 107,29 
Afvalst.heffing 3.125.050 96.57 3.291.282 101,70 
Rioolrecht 3.134.124 96,85 3.095.977 95,67 
Toeristenbelasting  286.465 8,85 256.483 7,93 
Forensenbelasting  44.947 1,39 46.430 1,43 
Begraafrechten 384.748 11,89 419.098 12,95 
bouwleges 1.100.089 33.99 714.104 22,07 
Leges  * 567.492 17,54 574.925 17,77 

      * exclusief marktgelden  
 
  

 
Belastingdruk  diverse groepen 
Soort woning  WOZ-

waarde 
OZB Afval  Riool  Totaal  Totaal  
2012 2012 2012 2012 2011 

Huurwoning *)   nvt 158 199 357         
357  

Huurwoning **)   nvt 227 199 426            
426  

Eigen woning **) 150.000          124  227 199 550            
549  

Eigen woning **) 300.000          252  227 199 678            
673  

Niet-woning 
(bedrijf)  

300.000          541  0 199 729            
740  

Niet-woning 
(bedrijf) 

450.000          811  0 199 995         
1.010  

 
    *) éénpersoonshuishouden met 305  kg afval 
   **) meerpersoonshuishouden met 605 kg afval 

 
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 2012 is een bedrag van € 90.999 (2011 € 95.867) aan kwijtschelding verleend. 

 
   
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 gemeentefonds. De macronorm voor het begrotingsjaar 2013 is 
vastgesteld op 3% (2012 3,75%) 
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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 begroting 
2013 (oktober 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 (Jaarrekening 2012)  
 
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 Grote investeringen  1.225  

Algemene Reserve Calamiteiten 13.119  

   

Weerstandscapaciteit vermogen  14.344 

Totale weerstandscapaciteit   
 

 15.659 

 
 
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 2012 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.  
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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 31.12.2012 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.  
 
Hieronder zijn tabellen opgenomen met betrekkig tot de risicoafdekking van zowel Groote Veen als 
Ter Borch. 
risico's en kansen ten opzichte van het berekende 
eindresultaat van de GREX (buiten de GREX af te 
dekken) 

parameters 
meest positief 

parameters 
meest 
negatief 

meest 
positief 
binnen de 
standaard-
afwijking 

meest 
negatief 
binnen de 
standaard-
afwijking 

risico's 
buiten de 
GREX af te 
dekken*** 

rentekosten* 2,75% 6,75% 0,7 -8,4 -3,2 

opbrengsten wonen 105,00% 80,00% 0,7 -7,6 -2,9 

opbrengsten niet-wonen 100,00% 50,00% -0,9 -4,5 -1,7 

uitgiftetempo 102,50% 80,00% 0,8 -1,0 -0,4 

indexeringskosten 1,00% 3,00% 8,5 3,6 1,4 

kostenniveau 90,00% 110,00% 3,0 -2,2 -0,8 

totaal gecombineerd op basis van kansverdeling 
Monte Carlo Simulatie binnen de 
standaardafwijking 

    8,1 -7,6 -7,6 

conform de IFLO-norm     0 -6,9 -6,9 

NB! Monte Carlo Simulatie op basis van 50.000 iteraties 

* de positieve rente wordt met maximaal  0,5% verschil gevarieerd 

** de opbrengsten index wordt met 0,5% verschil gevarieerd 

*** de uitsplitsing over de variabelen betreft een rekenkundige fictie daar het hier kansrekening betreft; het totaal telt 
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BANDBREEDTE RISICO'S MC-SIMULATIE GROOTE VEEN 2013

GREX min. max. res. min (90%) max (90%) onvoorzien min (90 %) max (90%) onvoorzien

A Rentepercentage algemeen 3,5% 3,0% 5,0% 3,7% 93.000-€       217.000€     44.000€      77.000-€         199.000€      41.000€            
B Inflatie kosten 1,5% 1,0% 2,5% 1,6% 30.000-€       50.000€       7.000€        39.000-€         66.000€        10.000€            
C Verschil tussen rente 

opbrengsten en kosten
0,0% -0,5% 2,5% 0,1% 20.000-€       33.000€       5.000€        27.000-€         15.000€        4.000-€              

D Vertraging uitgifte 100% 25% 150% 92% 198.000-€     875.000€     161.000€    261.000-€       1.067.000€   191.000€          
E Planschade 100% 80% 150% 110% 35.000-€       111.000€     30.000€      46.000-€         146.000€      39.000€            
F Investeringen bouw rijp 100% 90% 110% 100% 78.000-€       77.000€       -€           102.000-€       102.000€      -€                  
G Investeringen w oonrijp 100% 60% 130% 97% 629.000-€     443.000€     75.000-€      828.000-€       584.000€      98.000-€            
H Plankosten 100% 80% 120% 100% 156.000-€     155.000€     -€           205.000-€       204.000€      1.000€              
I Opbrengsten algemeen 100% 85% 105% 98% 495.000-€     1.150.000€  233.000€    652.000-€       1.515.000€   307.000€          
J Opbrengsten w oningbouw  

sociale huur
100% n.v.t. n.v.t. 100% -€             -€             -€           -€              -€              -€                  

K Opbrengsten niet-w oningbouw 100% n.v.t. n.v.t. 100% -€             -€             -€           -€              -€              -€                  

L Indexeringsrisico opbrengsten 0,0% -5,0% 0,0% -0,8% 16.000€       722.000€     268.000€    21.000€         950.000€      353.000€          

M Vertraging start uitgifte (jaren) 0% -50% 200% 25% -€             23.000€       6.000€        -€              31.000€        8.000€              

Totaal 1.718.000-€  3.856.000€  679.000€    2.216.000-€    4.879.000€   848.000€          

NB: deze tabel geeft de geisoleerde effecten van de risico's w eer in 90% van alle gevallen. De totale risicoafdekking als gevolg van de Monte Carlo simulatie is 

lager dan de afzonderlijke risico's opgeteld. In de Monte Carlo simulatie w orden immers alle risico's gecombineerd w aardoor een gelijktijdigheid van extremen minder 

vaak voorkomt (in de buitenste 5% komen de extreemste combinties voor).

De negatieve risico's in de kolommen 'min (90%)' zijn geen risico's maar kansen. 
De risico's in de kolommen 'max (90%)' zijn de maximale risico's w aarmee rekening is gehouden en w elke deels zijn afgedekt binnen de GREX en deels binnen de AR . 
De risico's in de kolom 'onvoorzien' zijn afgedekt binnen de GREX.

Risico-omschrijving Parameters  t.o.v. GREX Risico t. o.v. CW GREX Groote Veen Risico t.o.v. eindw aarde GREX Groote Veen 

      

Risico's buiten de GREX conform IFLO  
x mln Euro 

eind - 
waarde 

    

saldo GREX              -3,11      

IFLO-NORM/ risico normering              -6,93      

totaal             -10,04      

af: verliesneming jaarrekening 2012 (eindwaarde)              -3,11      

resterend risico (niet maatgevend)               -6,93      

50% afdekken conform ARCA               -3,46      

      
      

Risico's buiten de GREX conform risicoanalyse  
x mln Euro 

eind - 
waarde 

    

saldo GREX risico's              -3,11      

conform risicoanalyse (bandbreedte)              -7,60      

totaal             -10,71      

af: verliesneming jaarrekening 2012 (eindwaarde)              -3,11      

resterend risico (maatgevend)               -7,60      
60 %  afdekken               -4,56      

      

 
 
 
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 
15.659.000 

 
Ratio van het 
weerstandsvermogen 

  

 Benodigde weerstandscapaciteit 14.096.072 
 

 
De ratio van het weerstandsvermogen is 111%   
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Jaarekening 2012

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. 

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

Juridisch

Ingediende schadeclaims voorstelbaar en waarschijnlijk 
komt dit voor

Organisatorisch
Ontvangen projectsubsidies moeten 
worden terugbetaald, die als opbrengst 
zijn verantwoord

mogelijk en voorstelbaar

Voortkomend uit controles 
Belastingdienst / BTWcompensatiefonds

mogelijk en voorstelbaar dat dit 
voorkomt

Technisch
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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

100% 1.800.000 5.400.000 Circulaires tijdig en consequent 
bijhouden; tijdig bijstellen van 
ramingen na verwachtingen. 
Tijdig structureel bijstellen 
effecten van september 2012 en 
december 2012 en het eventuele 
structureel tekort in pincipe 
structureel met dekkingsplan 
opgelost. 

80% 1.080.000

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

*

250.000 525.000 Begrotingen van 
gemeenschappelijke regelingen 
worden na vaststelling door de 
raad in de begroting 
opgenomen. Tussentijds wordt 
de ontwikkeling van de 
resultaten van 
gemeenschappelijke regelingen 
gemonitoord. Bij VJB en NJB 
worden aanpassingen, indien 
noodzakelijk, opgevoerd. 

80% 105.000

ongewoon en komt zelden voor

Aanvullende bijdragen aan 
gemeenschappelijke regelingen*

Ruimtelijk

Financieel
Stijging rente tarieven Voorstelbaar en waarschijnlijk 

dat dit voorkomt

Financiële gevolgen voortkomend uit 
garanties en leningen aan derden

70%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

*

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

BMO

Decentralisaties in het sociale domein met 
onvoldoende middelen voor uitvoering 
van de taken

*

voorstelbaar en waarschijnlijk 
komt dit voor

70% 1.000.000 2.100.000 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% 420.000

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 75.000 In de begroting is het maximale 
'eigen risico' van 10% van de 
rijksbijdrage opgenomen. 
Eventuele overschrijding 
hiervan wordt gedekt door 
middel van een aanvullende 
uitkering van het rijk. Gemeente 
is wel afhankelijk van de 
beschikbaarheid van deze 
uitkering. 

80% 15.000

B&P

Toenemende lasten voor de gemeente 
voor de uitvoering van de WMO als 
gevolg van het afschaffen van 
huishoudelijke hulp en bijbehorende 
korting op het gemeentefonds

*

voorstelbaar en waarschijnlijk 
komt dit voor

70% 1.000.000 2.100.000 De gevolgen van de afschaffing 
van de huishoudelijke hulp en 
de daarbij behorende korting die 
op het gemeentefonds wordt 
doortgevoerd zijn nog niet 
duidelijk. Beperking van de 
financiële gevolgen kan wellicht 
worden gezocht in een andere 
wijze van aanbesteden, 
collectieve voorzieningen, 
goedkopere voorzieningen. 

60% 840.000

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) 20.250.000 18.780.000 5.944.000

Stijging kapitaallasten door 
(vervangings)investeringen (niet 
gebouwen)

mogelijk en voor-stelbaar dat dit 
voorkomt

Maatschappelijk 

Aanvullende bijdragen gesubsidieerde of 
gerelateerde  instellingen*

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

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

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 2012 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. Zie ook de paragraaf grondbeleid 
voor een onderbouwing van de risico's.

7.273.072

sub-Totaal (grondexploitaties)
TOTAAL 14.096.072

* 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)

Ontwikkeling MFA's
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  Onderhoud kapitaalgoederen 
 
 
Inleiding 
In deze voorgeschreven paragraaf geven wij u inzicht in het beheer en onderhoud van onze 
kapitaalgoederen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is medebepalend 
voor het voorzieningenniveau. Het totale grondoppervlak is 14.373 ha, waarvan 393 ha binnenwater, 
467 km weglengte en 588 ha te onderhouden groen. De gemeente heeft dus slechts een beperkt 
grondoppervlak, daarentegen hebben we toch relatief veel openbare ruimte in beheer. 
 
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 (BOR) 
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.  
Door een voortduring van aanbestedingsvoordelen is het tot nu toe echter gelukt om het niveau “sober 
en degelijk” te handhaven. 
 
Rioolbeheer 
Basisgegevens/uitgangspunten 
In de gemeente ligt 294 km vrijvervalriolering, 122 km persleiding, 383 drukunits, 74 rioolgemalen, 7 
randvoorzieningen en 7 IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater). In totaal zijn ca 14.000 percelen 
aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. In 2012 zijn o.a. de Leegte en Bruilweering aangesloten 
op de riolering. Het gaat hierbij om ca. 40 recreatiewoningen. De vervangingswaarde bedraagt € 
100.600.000 (gegevens vGRP 2009 – 2013) 
 
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. In 2013 wordt een nieuw vGRP opgesteld. Het wordt in eigen beheer 
geschreven.  
 
Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader 
We voldoen sinds 2008 aan de basisinspanning. Eelde-Paterswolde wordt in de komende jaren 
voorzien van een rioleringssysteem dat voldoet aan het waterkwaliteitsspoor (90% reductie). In Eelde 
dienen we nog een helofytenveld aan te leggen nabij de Kievitweg en dan zijn deze werkzaamheden 
ook afgerond.  
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In het kader van de Kader Richtlijn Water moet voor 2015 minimaal 20% van het stedelijk water zijn 
afgekoppeld. We zitten op dit moment op ca. 18%.  

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 3.336.500 785.500 
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, een sluis en een 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  
Jaar  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 3.032.757 
2013 2.759.943 

*) 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). 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,-. In 2012 was er € 933.586,- beschikbaar en zijn 
er een aantal grote doorgaande route voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. In 2013 is er € 
510.009,- beschikbaar voor groot wegonderhoud.  
 
Groenbeheer 
 
Basisgegevens/uitgangspunten   
 
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: 

• Beleidskader 
• Consequenties voorvloeiende uit het beleidskader 
• BOR 2012 / Bezuinigingen 
• Speelvoorzieningen 
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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 

   
 
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. 
 
BOR 2012 / Bezuinigingen 
In 2012 hebben wij het afgesproken kwaliteitsniveau ‘Sober en degelijk’ behaald. Vanaf 2013 is er 
structureel € 287.000,- minder beschikbaar voor het onderhoud aan het openbaar groen. Het 
afgesproken kwaliteitsniveau ‘Sober en Degelijk’ komt daarmee onder druk te staan. Door o.a. het 
minder vaak maaien van het gras en het omvormen van sierplantsoen naar gras krijgt het openbaar 
groen een minder verzorgde en saaiere uitstraling. 
 
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,-. 
 
Gebouwenbeheer 
 
Basisgegevens/uitgangspunten  
Het gebouwenbestand van deze gemeente omvat in 2012:  
18  sportaccommodaties, 
10  welzijnsaccommodaties,  
5  gebouwen van de gemeentelijke organisatie,  
1  multifunctionele accommodatie  
22  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. 
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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 € 1.551.975 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  Dotaties  
2012  

Verwerkt  
 2012 

Ten bate van de voorziening 2012  

Onderhoud gebouwen 1.522.743 1.105.679 417.064 
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  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 2012 zijn de jaarlasten, voor mutaties met reserves, begroot op 84,8 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 jaarrekening 2012 
 
 
  Bedragen X 1.000   1e kw 2012  2e kw 2012 3e kw 2012 4e kw 2012 
               
1 saldo vlottende passiva 5.781 4.852 4.928 7.215 
                
2 saldo vlottende activa 4.896 5.451 4.836 5.090 
                
3 Verschil   (2-1) -885 599 -92 2.125 
                
4 Toegestande kasgeldlimiet 7.208 7.208 7.208 7.208 
                
  ruimte   (4-3) 6.323 7.807 7.116 5.083 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de ruimte in de kasgeldlimiet gedurende 2012 niet is overschreden.  
De wet Fido schrijft voor dat de toezichthouder geïnformeerd moet worden als de kasgeldlimiet 
gedurende drie kwartalen is overschreden.  
 
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 2012. 
 

      Renterisico  2012 2013 2014 2015 
 Renteherziening  0 0 0 0 
 Betaalde aflossingen 5.800.000 13.800.000 11.800.000 5.700.000 
A Renterisico 5.800.000 13.800.000 11.800.000 5.700.000 
      
      
 Renterisiconorm:      
 Begrotingstotaal per 1-1 84.800.000    
 Door ministerie vastgesteld percentage 20%    
B Renterisiconorm  16.960.000    
      
      
B-A Onderschrijding 11.160.000    
 
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 98 0,5 
Jeugdverenigingen Zonder 6 0,0 
Buurt-wijkcentra Zonder 27 0,1 
Ambtelijk personeel Met 46 0,2 
                                                Totaal   21.329 100,0 

 
 
Gemeentefinanciering 
 
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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Bestaande opgenomen geldleningen  
Hieronder is een overzicht opgenomen van de leningen die bij het opstellen van de jaarrekening 2012 
al waren opgenomen. In 2012 zijn geen langlopende leningen en/of kasgeldleningen afgesloten.  
 

                      Staat van opgenomen geldlenin gen per 31 december 2012

  
  

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 2012 2012 van de geldleni ng

geldlening R aflossing per 1/1/2012 2012 per 31/12/2012
FINANCIERING ALGEMEEN

794.115 27-07-93 BNG 80897 s 2033 4.480 622.289  27.560 17.182 605.107
1.588.231 12-01-99 Landb. 111794 s 2014 4.130 317.664  9.813 105.881 211.783

340.335 26-08-86 NWB10021513 s 2012 6.800 13.613 89 13.613 0
15.000.000 B&W25-02-03 BNG 96734 s 2053 4.860 14.392.404 694.922 104.472 14.287.932
4.000.000 B&W29-11-05 BNG101002 s 2030 3.820 3.040.000 115.224 160.000 2.880.000

21.722.681 Totaal 18.385.970 847.608 401.148 17.984.822

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 9.537.154 479.964 385.340 9.151.814
23.560.187 Totaal 21.537.154 0 1.122.564 385.340 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 40106269 2012 1.750 5.000.000 87.500 5.000.000 0
5.000.000 bng 40106270 2013 2.120 5.000.000 106.000 0 5.000.000
8.000.000 bng 40107200 2013 1.630 8.000.000 130.400 0 8.000.000
8.000.000 bng 40107199 2016 2.400 8.000.000 192.000 0 8.000.000

42.000.000 Totaal 42.000.000 0 1.007.700 5.000.000 37.000.000

 
87.282.869 ALGEHEEL TOTAAL 81.923.124 0 2.977.872 5.786.487 76.136.636  
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Bedrijfsvoering 
 
 

Deze paragraaf bedrijfsvoering voor het jaarverslag 2012 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. 

 

A Organisatieontwikkeling 
1. Evaluatie Gideonsbende 
In 2010 is de Gideonsbende gestart met het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van 
processen in de organisatie. In 2012 heeft de Gideonsbende ook weer verschillende projecten 
opgepakt. Zoals; het opstarten van een lean traject bij informatiebeheer. In een aantal weken heeft 
informatiebeheer hierdoor een extra aantal meter dossiers kunnen archiveren. Ook het proces van 
B&W en raadsvoorstellen is onder de loep genomen en hiervoor een sneller en efficiënter proces 
ontwikkeld. De interne verhuizing is zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd door hulp van de 
Gideonsbende.  
   
2. TOP 
Vanaf januari 2012 heeft de gemeente Tynaarlo een nieuwe organisatiestructuur. De organisatie is 
van 6 naar 4 afdelingen gegaan. Elke afdeling heeft eigen teams, waar een vakmanager 
verantwoordelijk voor is. Dit is een nieuwe hiërarchische tussenlaag. De structuur is veranderd op 
basis van burgerlogica. Niet alleen de structuur is veranderd, ook processen zijn verbeterd. De 
doelstelling van TOP is het verbeteren van processen en prestaties. Eind 2012 is er een evaluatie 
TOP uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er veel concrete resultaten zijn. De nieuwe indeling van afdeling en 
teams werkt goed en is praktisch. Zo wordt beleid beter aangesloten op uitvoering en andersom. In 
oktober 2012 is een nieuwe vorm van concerncontrol opgezet, waarbij is uitgegaan van een integrale 
manier van control. Hierbij is control opgedeeld in drie pijlers; beleidscontrol, bedrijfsvoeringscontrol 
en projectcontrol. Dit verbetert het overzicht en vermindert de risico’s.  
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3. Visie organisatie 
In de begroting 2012 wordt als doel geschetst dat de organisatievisie zich richt op de thema’s; 
energiek leiderschap, creatieve doorzetters, aantrekkelijke werkgever, goede spullen, flexibel, in de 
geest van de regel en het zijn van en opleidingsgemeente. In 2012 zijn deze doelen verder uitgewerkt. 
In het concernplan, de afdelings- en teamplannen is de organisatievisie opgenomen. Deze thema’s 
zijn in 2012 verder uitgewerkt en is hier daadwerkelijk gestalte aan gegeven.  
 
4. Ontwikkeling van personeel; MD traject/loopbaanl oket 
Het MD traject is gestart in november 2011 en loopt door tot en met maart 2013. In 2012 is volop 
aandacht voor geweest voor het MD-traject. O.a. Gespreksvaardigheden, social media, HRM, 
programmasturing, changemanagement en leiderschapsstijlen zijn aan de orde geweest. Het MD-
traject is een vervolg op de benoeming van de concern- en vakmanagers. Sommige sessies zijn ook 
te volgen door de overige medewerkers. Elke medewerker van de gemeente Tynaarlo kan gebruik 
maken van het loopbaanloket. In 2011 en 2012 hebben hier 63 medewerkers gebruik van gemaakt. In 
het individueel werkplan van de medewerker wordt de gewenste ontwikkeling kenbaar gemaakt, in de 
vorm van een opleiding of andere middelen. Het loopbaanloket ondersteunt hierin.  
 
5.Samenwerkingen 
De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo - gezamenlijk te 
benoemen "STAAN", Samenwerking Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen, Noordenveld - hebben het de 
samenwerking tussen de gemeentelijke organisaties in 2012 verdiept door middel van een 
intentieovereenkomst dat ondertekend is door de verschillende colleges. Gedeelde ambities zijn; de 5 
K’s: Klant - Kosten – Kwetsbaarheid – Kwaliteit – Kennisdeling en ontwikkeling. Ze vormen de 
grondmotieven voor de samenwerking. Men verkent op dit moment de mogelijkheden tot 
samenwerken op het gebied van de personeelsadministratie, mobiliteit, belastingen, inkoop, repro en 
juridisch.  
 
In 2012 heeft de gemeente Tynaarlo de in 2011 ingezette samenwerking met Assen verder 
voortgezet. Zo heeft de gemeente Tynaarlo gezamenlijk met de gemeente Assen in augustus 2012 
een inkoopbeleid ondertekend. 

B. Informatievoorziening 
1. Digitale dienstverlening 
De vernieuwde website is in april 2012 gerealiseerd. Een betere en efficiëntere dienstverlening naar 
de burger is hierdoor mogelijk geworden. Via de website kunnen burgers afspraken maken. Hier wordt 
veel gebruik van gemaakt. Redenen om deze dienst verder uit te bouwen. Bezoekers van het 
gemeentehuis kunnen sinds de introductie van de nieuwe website ook gebruik maken van het 
draadloze netwerk (WIFI) in het gemeentehuis.  
Tynaarlo behoort in 2012 tot de top 15 van digitale dienstverlening van Nederlandse gemeenten. Dit 
blijkt uit de Benchmark Digitale Dienstverlening 2012 van Ernst & Young. Onze gemeente heeft als 
tweede gemeente van Noord Nederland het beste digitale loket. 
 
Het systeem voor zaakgericht werken ‘Verseon’ is nog niet zo ver dat dit daadwerkelijk leidt tot een 
efficiëntere dienstverlening. Wél loopt de implementatie van het systeem volgens planning. Eerst ligt 
de focus op de basis van digitaal werken, zoals postregistratie en archivering. Daarna komen 
besluitvormingstrajecten en digitalisering van facturen in beeld. 
 
2. Burgerparticipatie: Deel je afval idee 
Tynaarlo wil haar inwoners graag betrekken bij beleidsontwikkeling. De burgerparticipatiemodellen en 
werkwijze hebben hun effect bewezen en zijn daarom verder doorontwikkeld. In 2012 was er 
hernieuwde aandacht voor participatie, met een vernieuwde uitgave van het Handboek en het 
verzorgen van instructies voor beleidsmakers. Daarnaast is er een succesvol burgerparticipatieproject 
geweest, met ‘deel je afval idee’. Bij deze actie zijn meer dan 5500 reacties geweest en met de top 12 
aan ideeën gaan we verder werken in 2013.  
 
3. Pilot werken op afspraak 
Onze gemeente is gestart met een pilot Werken op Afspraak bij de afdeling Publiekszaken. Vanaf 1 
oktober 2012 kunnen bezoekers alleen nog maar terecht aan de balie wanneer ze een afspraak 
hebben gemaakt. De pilot loopt tot en met maart 2013. Het is mogelijk om voor alle producten die 
behoren bij de afdeling Publiekszaken een afspraak te maken. Met de pilot willen we de 
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dienstverlening aan onze inwoners verder verbeteren en kan personeel efficiënter en doelgerichter 
worden ingezet. Begin 2013 zal er een tussenevaluatie worden opgesteld. 
 
4. Kennisbank 
De kennisbank in de vorm van vraag- en antwoordcombinaties wordt gekoppeld aan Intranet. Eind 
2012 is de kennisbank technisch opgeleverd. Vervolgens moet de kennisbank gevuld en 
organisatorisch ingebed worden. Het doel is om zoveel mogelijk klantcontacten in 1 keer af te 
handelen. De realisatie hiervan is klaar in het tweede kwartaal van 2013. Het volgen van de status van 
aangevraagde producten is uitgesteld naar het vierde kwartaal van 2013. De reden hiervoor is dat het 
zaaksysteem verder ingericht moet worden en dat de koppeling tussen beide systemen nog 
gerealiseerd moet worden. Dit is inmiddels in de lange termijn planning opgenomen.  
 
5. Interne informatievoorziening 
De interne informatievoorziening vindt vooral plaats via het intranet en Yammer, een online sociaal 
netwerk om kennis te delen. Verder is er in 2012 een ‘Tynaarlo draait door’ sessie geweest, een 
zeepkistsessie afgeleidt van het televisieprogramma ‘De wereld draait door’. Daarnaast zijn er 
werkoverleggen en afdelingsbijeenkomsten. 

C. Personeel 
1. Strategische personeelsplanning 
In de begroting 2012 wordt als doel geschetst een flexibele ambtelijke organisatie te zijn, die kan 
inspelen op ontwikkelingen en behoeften. Door middel van het inzetten van strategische 
personeelsplanning wordt hier in 2012 uitvoering aan gegeven. Strategische personeelsplanning heeft 
tot doel om inzicht te krijgen in de vraag welk personeel de gemeente Tynaarlo op korte en lange 
termijn nodig heeft. In 2012 is de gehele organisatie in kaart gebracht op prestatie en potentieel. Alle 
medewerkers hebben de score teruggekoppeld gekregen. Naar aanleiding van de score krijgt de 
medewerker de gelegenheid zich te ontwikkelen naar het potentieel. Hierbij speelt het loopbaanloket 
een nadrukkelijke rol. In 2013 worden deze gesprekken opnieuw gevoerd en het potentieel verder 
uitgebouwd. Deze analyse geeft de richting aan duurzame inzetbaarheid. Strategische 
personeelsplanning sluit naadloos aan op de visie elementen; flexibel en opleidingsgemeente.  
 
2.  Ziekteverzuim 
Het bruto ziekteverzuim is in 2011 vastgesteld op 5,06%. Dit was al een daling ten opzichte van 
2009(5,82%) en 2010(5,24%). Voor 2012 heeft het CMT een nieuw streven(4,5%) met een nieuw 
aanpak vastgesteld. De nieuwe aanpak omvat drie aspecten; een nieuwe bedrijfsarts op de locatie 
gemeentehuis, vakmanagers in regierol, nieuwe aanpak SMO met casuïstiek en extra aandacht voor 
de fysieke belasting in de buitendienst. De nieuwe aanpak heeft zich vertaald in een ziekteverzuim 
van 3,95%! De meldingsfrequentie voor 2012 bedroeg 1,40. Met in 2011, 2010 en 2009 respectievelijk 
1,51 , 1,56 en 1,73 is ook hierin een dalende trend te zien. Medewerkers hebben zich in 2012 dus 
minder vaak ziek gemeld. Er is een sterke daling van verzuim als gevolg van verbetering re-integratie. 
Vooral de buitendienst gemeentewerken heeft een lager verzuim.  
 
3. Gespekkencyclus 
In 2012 is de gesprekkencyclus geprofessionaliseerd. In 2012 heeft iedere medewerker van de 
gemeente Tynaarlo een IWP gesprek(Individueel Werk Plan) gevoerd, net als een 
functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Deze professionalisering past in de doelstelling 
van TOP; het verbeteren van processen en prestaties. Medewerkers worden op deze manier 
aangestuurd door middel van een structurele gesprekkencyclus.  
 
4. Loopbaanloket 
Het loopbaanloket is in 2012 verder gegaan met het ontwikkelen van medewerkers. Dit initiatief is 
bedoeld voor medewerkers die zichzelf willen ontwikkelen of misschien een andere loopbaan 
ambiëren. Intussen is er een samenwerking met diverse gemeenten tot stand gekomen op dit gebied. 
Tussen 2011 en 2012 zijn 63 medewerkers bij het loopbaanloket aangemeld en gecoacht. Het 
loopbaanloket wordt verder geprofessionaliseerd in 2013. 
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Financiën en Managementcontrol 
1. Weerstandsvermogen en taakstellingen bedrijfsvoe ring 
Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2012 rekening houdend met mutaties in de reserves in 
2013 111%. De taakstelling 2012 is gehaald en de taakstelling van 2013 is ook al voor een groot deel 
ingevuld. Hieronder is het overzicht te zien van de taakstellingen die er zijn en wanneer deze 
doorgevoerd dienen te worden. Taakstellingen worden vaak ingevuld door het inruimen van 
vacatureruimte, ontstane vacatures van medewerkers niet in te vullen en mobiliteitstrajecten (het 
invullen van een baan door met medewerkers te schuiven). 
Het resterende bedrag voor 2013 wordt doorgevoerd om te bewaken dat de meerjarenbegroting 
materieel sluitend blijft. Er staat meer over de taakstellingen 2013 en verder in de begroting 2013. 

 
Het overzicht van taakstellingen van onze gemeente. Het laatste overzicht van taakstellingen is van 
februari 2013. 
*= Deze taakstellingen van 2010, 2011 en 2012 zijn volledig gerealiseerd.  
 
2. Ombuigingsoperatie 2012 
In meerjarenperspectief vertoont de jaarschijf van 2015 een tekort. Daarnaast zijn er ontwikkelingen 
geweest die ertoe hebben geleid dat er nieuwe tegenvallers ontstonden. Dit noopte het college om 
nieuwe (aanvullende) ombuigingsmaatregelen ter tafel te brengen ter grootte van rond 1,3 miljoen 
euro om de begroting 2013 en verder alsnog sluitend te maken. Deze ombuigingsmaatregelen werden 
aangeboden bij de perspectievennota 2012 en bestaan onder andere uit besparingen groen (300.000 
euro), de (verdere) toepassing van het profijtbeginsel (rond 75.000 euro), een lagere dotatie 
onderhoudsvoorziening buitenbaden (150.000 euro) en de verlaging van enkele specifieke WMO-
budgetten die in de praktijk nauwelijks werden gebruikt (115.000 euro). Daarnaast wordt op de 
bedrijfsvoering (aanvullend) 570.000 bezuinigd. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de 
programmabegroting 2013.. De ombuigingsmaatregelen hebben ertoe geleid dat de begroting 2013 
materieel sluitend is en er in meerjarenperspectief een betere financiële positie is ontstaan. 
Wij brengen de gevolgen van het uitblijven van kavelverkoop van de desbetreffende complexen in 
beeld door regelmatig risicoanalyses te maken. Zo kunnen we de gevonden risico’s beter beheersen. 
De situaties van projecten zijn bij ons ‘in beeld’ door het opstellen en regelmatig bijwerken van 
zogenaamde factsheets. Hier staat de stand van zaken in en of het project nog loopt binnen de kaders 
van tijd, geld en kwaliteit. Met deze factsheets en een versterkt toezicht hebben wij een betere sturing 
op een groot deel van onze projecten kunnen realiseren.  
De risico’s zijn geactualiseerd en opnieuw in beeld gebracht. Wij hebben in 2012 een 
najaarsrapportage van onze projecten opgesteld, waarbij scenario’s zijn doorgerekend met betrekking 
tot vertragingen of verslechteringen. Inzichten uit die rapportage zijn in beeld gebracht en de omvang 
van het weerstandsvermogen is daarop aangepast.  
De structurele effecten zijn inmiddels in de begroting 2013 en verder opgenomen.  
 
3. Digitalisering Facturen en verplichtingenadminis tratie 
Het digitaliseren van facturen en het inrichten van een verplichtingenadministratie is een project dat 
vanuit 2012 doorloopt naar 2013 toe. Dit project zorgt ervoor dat onze facturenstroom geoptimaliseerd 
wordt. Zo verkrijgen we ook een betere sturing op- en monitoring van door de gemeente aangegane 
verplichtingen. Wij verwachten dat dit project gereed is bij de voorjaarsbrief 2013.  
 
4. Rechtmatigheid 
Over 2012 zijn er 18 audits uitgevoerd. Deze audits gingen onder andere over belastingen, WABO, 
personeelskosten, WMO, begrotingsrechtmatigheid en inkoop- en aanbestedingsbeleid. Bij deze 

Jaar  2010* 2011* 2012* 2013 2014 2015 

Taakstelling  218.000 
 

218.000 
 

1.025.000 1.537.000 1.593.000 1.600.000 

Wat hebben we 
gerealiseerd? 

218.000 218.000 1.025.000 1.231.000 1.236.000 1.237.000 

Nog te realiseren  0 0 0 306.000 357.000 363.000 
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interne controle zijn er binnen de controle toleranties zoals vastgesteld door de raad geen significante 
fouten en onzekerheden gevonden. 
 
5. Doeltreffendheidsonderzoeken 
In het algemeen wordt bij de doeltreffendheidsonderzoeken geconstateerd dat zaken meetbaarder en 
meer op effecten dienen te worden gericht. Aan de hand van programmasturing kan een verdere 
ontwikkeling hier in worden gemaakt. De ontwikkeling naar meer maatschappelijke effecten is al 
merkbaar bij partners van onze gemeente, zoals KING en de provincie. Het is naar de toekomst zaak 
om output- en stuurgetallen beter in beeld te krijgen.  
  
Kadernota Kansrijk leven! 
In november 2008 is de kadernota Kansrijk leven! vastgesteld. Doel van de kadernota is dat iedereen 
meedoet, elkaar kan ontmoeten en dat mensen oog voor elkaar hebben. Mensen realiseren hun 
kansen en ontplooiing vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en kunnen dat geheel of grotendeels 
zelf. Waar het niet lukt, organiseren we als gemeente een vangnet. Door ontwikkelingen in wetgeving 
op Wmo gebied door het regeerakkoord, is besloten de evaluatie korter en bondiger uit te voeren. 
Deze evaluatie liep vanuit 2012 door naar 2013. In het voorjaar van 2013 is deze kadernota 
geëvalueerd en wordt eventueel de Wmo-verordening aangepast. 
 
Project Buurt – Onderwijs  - Sport (project BOS) 
Hoofddoel van het project is het bestrijden van achterstanden onder jeugdigen van 4 tot 19 jaar op het 
gebied van bewegingsarmoede en overgewicht en het tegengaan van gedrag dat als overlast wordt 
ervaren door bijvoorbeeld buurtbewoners, middenstanders of leeftijdsgenoten. Het project BOS wordt 
mede gefinancierd vanuit rijk en provincie. 
Ten behoeve van de subsidie is de evaluatie aan de subsidieverstrekkers verstrekt. De uitkomsten 
van de evaluatie zijn dat er veel inspanningen zijn zowel direct op de activiteiten gericht alsmede op 
verenigingen, scholen en bewustwording van het belang van bewegen. Bij de evaluatie 
combinatiefunctionarissen, 2013, zullen deze aspecten worden meegenomen.  
 
Nota verbonden partijen 
In 2012 heeft intern een evaluatie plaatsgevonden van de nota verbonden partijen. Het doel was 
invulling te geven aan de accenten van de gemeenteraad, om vervolgens een nieuwe nota verbonden 
partijen op te stellen en deze aan de accountant voor te leggen voor advies. De accountant heeft 
inmiddels positief gereageerd en in het voorjaar van 2013 wordt de vernieuwde nota verbonden 
partijen aan de raad aangeboden. 

D. Huisvesting / Facilitaire zaken 
In 2012 is een nieuwe publiekshal gerealiseerd. De nieuwe hal oogt veel ruimtelijker en voor de 
inrichting zijn de huisstijlkleuren gebruikt. De klanten zien meteen waar zij moeten zijn voor ontvangst. 
Ook is er in 2011 en 2012 uitgebreid onderzoek gedaan naar het klimaat in het gemeentehuis. Dit 
heeft geleid tot de aanbeveling om het klimaatsysteem aan te passen. Het college van B&W en de 
raad hebben in 2012 ingestemd met deze aanpak. De aanpassingen zullen in 2013 uitgevoerd 
worden. 

E. ICT 
1. Efficiëntere poststroom en aanbesteding storage 
Op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) zijn er in 2012 diverse 
ontwikkelingen geweest. Zo wordt onze post die binnenkomt gedigitaliseerd en via ons documentair 
management systeem (DMS) Verseon in de organisatie verspreid. Er is zo een einde gekomen aan 
een omvangrijke poststroom, waardoor de post efficiënter wordt afgehandeld. Daarnaast is er een 
glasvezelkabel tussen de gemeente Assen en ons gemeentehuis aangelegd. Dit is een 
randvoorwaarde voor verschillende projecten, zoals de nieuwe storage, gezamelijke aanbesteding 
telefonieoplossing en uitwijk.  
 
2. Het nieuwe werken  
Ook in het kader van het nieuwe werken zijn er stappen gemaakt. Iedere medewerker heeft nu ook 
beschikking over een 23” monitor. Medewerkers kunnen hierdoor beter werken, doordat zij een beter 
overzicht over hun documenten hebben. Medewerkers kunnen sinds 2012 ook beschikken over 
tokens, waarmee zij plaatsonafhankelijk kunnen inloggen op gemeentelijke bestanden. Daarnaast 
worden inmiddels iPads gebruikt door medewerkers, vak- en concernmanagers, maar ook college- en 
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raadsleden. Er wordt volledig digitaal gewerkt en hiermee is een eind gekomen aan het verspreiden 
van vele kilo’s papier. Tot slot zijn de noodtelefoons gemigreerd naar het noodnet van KPN. Met deze 
ontwikkeling is beter gewaarborgd dat er gecommuniceerd kan worden naar de veiligheidsdiensten in 
tijden van een ramp. 

3. Onderzoeken en controles 
De landelijke standaard voor basisregistraties is verplaatst naar 2015. Een van deze basisregistraties 
is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale kaart van heel 
Nederland, waarin alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen worden 
vastgelegd. Iedere gemeente is verantwoordelijk om dit voor haar grondgebied in te vullen.  
Van de BGT is een impactanalyse gemaakt die eind 2012 is afgerond. In 2013 wordt bekeken hoe dit 
ingezet gaat worden.  
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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 onderkennen: 

• 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 Instituut Creatieve Ontwikkeling (in liquidatie) – 2011 laatste jaar; in 2012 laatste jaarrekening over 
2011 
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 genoemd waarbij per verbonden partij 
een korte samenvatting van doel, bestuurlijke belang en betrokkenen, financieel belang en 
ontwikkelingen en risico. Deze informatie is ten opzichte van de informatie die bij de begroting 2013 , 
die in najaar 2012 is vastgesteld, geactualiseerd.  
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Grondbeleid  
 
 

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  marktsituatie, met een moeilijke verkoopmarkt voor 
bestaande woningen, onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek in zijn huidige vorm, 
terughoudendheid van banken bij woning- en bedrijfsfinanciering en de btw verhoging van 19 naar 
21%, hebben  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 daarom ook naar beneden bijgesteld.  Het is onzeker wanneer 
de kredietcrisis voorbij is. Daarom zijn er redelijk conservatieve prognoses voor de toekomstige 
kavelverkopen gehanteerd, mede gebaseerd op het doortrekken van de trend als in 2012 opgetreden. 
 
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. Tevens is er extra aandacht voor de boekwaardeontwikkeling. Het uitgangspunt is te komen 
tot een structurele daling. Een voorbeeld hiervan is o.a. in Ter Borch pas te starten met de 
werkzaamheden voor het bouwrijpmaken wanneer per wooneiland een bepaald verkooppercentage is 
behaald. 
 
Sinds de organisatieaanpassing  van begin 2012 wordt dit vanuit Grondzaken & Locatieontwikkeling 
(G&L) van de afdeling Beleid & Regie (B&R), onder afstemming met vooral de afdeling BMO, 
opgepakt. 
 
Grondzaken & Locatieontwikkeling voert dus de regie over de locatieontwikkelingen en bij de 
gemeentelijke ontwikkellocaties ook over de daarbij behorende grondexploitaties. De aandacht richt 
zich 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, kortom financiële optimalisatie. Als nieuw 
regie-instrument is inmiddels de projectenrapportage (2x per jaar) ingevoerd, Procedureel in het AO-
proces zijn ook vernieuwingen toegepast. Zo is voor de verantwoording project-opdrachtgever voor de 
zomer van dit jaar het instrument factsheets ook voor de grondbedrijfprojecten operationeel.  
 
 
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 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. Met uitzondering van het project 
Ter Borch, zijn voor de berekeningen van de hoogte van de risicoafdekking, de huidige richtlijnen uit 
deze nota gehanteerd. 
De evaluatie en actualisatie van de Nota Grondbeleid in 2013 plaatsvinden.  Inmiddels heeft er op 5 
februari een informatieavond plaatsgevonden voor uw raad. Het streven is om de herziene Nota 
Grondbeleid in juli door uw raad te laten vaststellen. 
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Grondbedrijf hoofdlijn 2012 
Dit is een weergave op hoofdlijnen van de gemaakte analyse van de per 1 januari 2013 herziene 
grondexploitaties.  
 
In de bij de jaarrekening gevoegde grondexploitaties wordt tenslotte volledig inzicht, per project in 
exploitatie genomen gronden gegeven. 
 
De herzieningen hebben helaas geleid tot een negatief resultaat van 2,4 miljoen euro. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt door de bijstellingen van de gehanteerde fasering voor de kavelverkoop 
binnen de grondexploitatie Ter Borch. 
Daarnaast zijn de af te dekken risico’s ten opzichte van 2011 verhoogd met 3,2 miljoen euro tot een 
totaalbedrag van € 7,3 miljoen. Dit komt vrijwel overeen met het verwachte beeld wat uw raad bij de 
najaarsnota is meegegeven. 
 
In 2012 is nog geen enkel herstel te zien op de woningmarkt. 
Omdat er ook op korte termijn geen herstel wordt verwacht zijn in alle grondexploitaties de ramingen 
omtrent uitgiftetempo wederom naar beneden bijgesteld. Daarnaast is ook kritisch naar de hoogte van 
de opbrengstramingen gekeken. 
Als basis voor de nieuwe ramingen is per complex vooral gekeken naar het daadwerkelijk 
uitgifteresultaat van het afgelopen jaar. Voor het meerjarenperspectief is nu meer uitgegaan van 
een lineair verband. Dit leidt tot een berekende verlenging van de looptijd van het merendeel van de 
grondexploitaties. 
  
Het bijgestelde rekenrentepercentage van 4,5% naar 3,5% zorgt er voor dat het negatief effect van de 
bijstelling van de uitgifteramingen wordt gedempt. In de volgende tabel zijn de kwantitatieve effecten 
van deze rentebijstelling weergegeven. De verlaging van de rekenrente heeft negatieve gevolgen voor 
de exploitatie van de algemene dienst ten bedrag van € 620.000. In de primitieve begroting van 2013 
is dit verwerkt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afgelopen jaar bij de behandeling van de najaarsnota en begroting 2013 hebben wij uw raad al 
aangegeven te verwachten dat de resultaten van programma 14, vanwege de crisis zich zodanig 
zouden gaan ontwikkelen dat ophoging van het weerstandsvermogen om berekende verliezen en/of 
risico’s op te kunnen vangen. Uw raad heeft op basis daarvan ook besloten de ARCA ten behoeve 
van opvang hiervan met € 5 miljoen te verhogen. 
 
Dit voorziene resultaat van € 2,3 miljoen verlies en € 3,2 miljoen extra risico-afdekking ten opzichte 
van de jaarrekening 2011 komt helaas iets boven dit bedrag. Wij willen benadrukken dat met de 
verdere bijstelling vanwege het vertragingsrisico van uitgifte binnen onze grondexploitaties wij menen 
dat de robuustheid van onze grondexploitaties wel behoorlijk er op vooruit is gegaan. Of dit ook voor 
de toekomst zo blijft kunnen wij u helaas niet met zekerheid aangeven. Indien zich ook op de iets 
langere termijn geen tekenen van herstel voordoen op de woningmarkt lijkt een nieuwe aanspraak op 
de ARCA onafwendbaar. 
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In de herijking van de grondexploitatie Ter Borch zijn vanzelfsprekend ook risicoprofielen 
meegerekend voor de onderdelen '"Entreegebied" en "Kranenburg Zuid". 
 
Echter, de ontwikkeling van met name deze twee onderdelen is onzeker. Kranenburg-Zuid vanwege 
de onzekere afloop van het mediation-traject en de mogelijke invloed op het ontwikkelperspectief. Het 
entreegebied vanwege de slechte marktomstandigheden voor appartementenrealisatie en de keuzes 
en samenhang met uitvoering van o.a. het centrumplan Eelde. Een deel van deze risico’s is wel 
betrokken bij de bepaling van de noodzakelijke weerstandscapaciteit en zelfs voor 60% in plaats van 
50%. Als de risico’s zich voordoen zal het benodigde bedrag van 7,3 miljoen lager worden. 
 
Dit betekent dat niet uitgesloten kan worden dat het ontwikkelperspectief van beide gebiedsdelen 
zodanig anders wordt dat dit niet geheel binnen de nu in de grex, conform BBV-systematiek, 
meegerekende risicoprofielen is meegenomen. 
 
Het berekend meerjarig perspectief van de totale boekwaarde van de grondexploitaties laat een 
dalende lijn zien. Dit is conform onze beleidslijn om de risico's van grondexploitaties te laten afnemen. 
De Bronnen vormt een logische uitzondering op deze beleidslijn. 
 
Ter versterking van de financiële beheersing van onze grootste grondexploitatie Ter Borch zullen wij in 
2013 in dit complex als toetsingsuitgangspunt voor onze beslissingen aangaande de planuitwerking 
en realisatie uitgaan van een taakstelling van 5% over de nog binnen dit complex te plegen 
investeringen (m.u.v. de rentelasten). Vanaf 2013 gaat het om een totaalbedrag aan te plegen 
investeringen van ruim € 20 miljoen. Indien deze taakstelling daadwerkelijk gerealiseerd kan worden 
in de komende jaren zonder negatief effect op de verkoopbaarheid, kan een nominaal voordeel van 
ruim € 1 miljoen worden behaald. In verband hiermee wordt van het voorziene verlies van 2 miljoen, 1 
miljoen afgewaardeerd en 1 miljoen wordt voorzien, die wanneer we de taakstellende bezuiniging 
hebben gerealiseerd, weer vrij kan vallen. 
In 2013 zal dit verder worden uitgewerkt waarbij nadrukkelijk de financiële kansen worden 
geconcretiseerd zodat e.e.a. in de eerstvolgende herziening van de grex verwerkt kan worden.  
 
De centrumplannen verkeren in een cruciale fase. Voor Eelde geldt dat de beoogde 
vastgoedtransacties mogelijk geen doorgang vinden, wat inhoudt dat alsdan nieuwe afspraken met 
betrokken eigenaren en belanghebbenden gemaakt moeten worden over gehele of gedeeltelijke 
(fasegewijze) realisatie van het centrumplan. Tot op heden is het ontwikkelperspectief voor de 
gemeentelijke grondpositie in dit plan niet zodanig gewijzigd dat dit aanleiding geeft tot bijstelling van 
het financieel perspectief voor dit complex.  
  
Voor Vries geldt dat een subsidie toezegging niet concreet gemaakt wordt. Eind vorig jaar is een 
planontwerp opgeleverd en een indicatieve berekening gemaakt van de kosten voor realisatie, 
inclusief bijdragen derden en (verwachte) subsidiebijdragen. De provincie heeft te kennen gegeven 
dat een tot dat moment verwachte subsidiebijdrage ISV 3 niet zal worden toegekend. Hierdoor is een 
gat in de financiering ontstaan van ca. € 500.000,-. 
Hiervan is € 100.000,- op te lossen door de ISV subsidie van de ACM-locatie te gaan herverdelen en 
het restant te realiseren door planoptimalisatie. 
 
Er zijn meer uren toegerekend aan programma 14 dan begroot. Gelet op de toenemende verschuiving 
van actieve grondpolitiek naar een mix waarbij ook steeds nadrukkelijker faciliterend grondbeleid een 
plek krijgt, voorzien wij dat op termijn de doorbelastingsmogelijkheden van capaciteitsinzet naar 
projecten afnemen. Wij zullen dit nadrukkelijk monitoren en uw raad tijdig informeren om structurele 
knelpunten te voorkomen. 
 
Tenslotte ontstaat er incidentele vrijval uit de voorzieningen "Initiatieven" en "boekwaardeplafond".  
Voorgesteld wordt om eenmalig een deel, namelijk € 100.000,-,  van de vrijval Initiatieven te 
bestemmen voor het te starten project Versterking transacties op de woningmarkt. 
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Uitgangspunten en parameters herziening grondexploi taties 
Zoals aangegeven is het uitgiftetempo in de grondexploitaties verder getemporiseerd.  
Dit betekent dat de looptijd van de projecten in de meeste gevallen wordt verlengd. Het negatieve 
effect dat dit met zich meebrengt (latere ontvangsten en hogere rentekosten) wordt deels 
gecompenseerd door de verlaging van de rekenrente met 1%. 
 
De volgende parameters zijn van toepassing op de herziene grondexploitaties. 
 
Parameter Was 2012 Wordt 2013 Opmerking 

Inflatiekosten:  1,5% 1,5% Voor kortlopende projecten 

Inflatiebaten:  0,0%  0,0% Na 4 jaar 0,5% 

Rentekosten:  4,5% 3,5% -/- 1% 

Rentebaten:  4,5% 3,5% -/- 1% 

 
Grondprijsontwikkeling 
De prijzen van nieuwbouwwoningen dalen verder en de verwachting is dat deze daling verder doorzet. 
Dit betekent ook dat de grondprijs onder druk staat. Deze wordt immers overwegend residueel 
vastgesteld. Een eventueel herstel wordt niet eerder dan na 2013 verwacht. 
 
De gemiddelde verkoopprijs van eengezinskoopwoningen eind 2011 bedroeg € 286.000,-. Voor 
meergezinskoopwoningen geldt dat een beperkt herstel heeft plaatsgevonden, met een gemiddelde 
verkoopprijs van € 263.000,- eind 2011. De hoge prijsniveaus van 2007 worden echter niet meer 
gerealiseerd. De verkoopprijs van nieuwbouw eengezinskoopwoningen is 2011 gemiddeld 16% lager 
dan gemiddeld in 2007, voor meergezinskoopwoningen is dit 14%. De volgende figuur geeft dit weer. 
 
 

 
 
De doorvertaling naar de grondexploitaties in Tynaarlo is in grote lijnen dat het grondprijsniveau niet 
de factor is waar stagnatie in de verkoop op vastzit. Wel is het algemene beeld dat de prijsstelling 
meer onder druk komt te staan. Na Zuidoevers geldt dit met name voor Donderen en Zuidlaarderveen. 
Niet uitgesloten moet worden dat de marktinvloeden, wanneer de crisis blijft voortduren, ook in andere 
projecten kan leiden tot een neerwaartse grondprijsbijstelling. Zo is de situatie op de 
appartementenmarkt momenteel niet gunstig.  
De marktontwikkelingen en het effect van evt. regeringsmaatregelen op de grond- en of huizenprijzen, 
worden nauwlettend in de gaten gehouden.  
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Prognose kavelverkoop 
 
De woningbouwmonitor geeft indicatief aan hoeveel woningen er per jaar  worden gebouwd. Conform 
regionale afspraken, is dit ruwweg tevens de bovengrens van het aantal te verkopen kavels. Het totaal 
aantal woningen per locatie zoals vermeld op de woningbouwmonitor geldt als harde bovengrens voor 
de kaveluitgifte. 
 
Daarbij zijn de ontwikkelingen op de huizenmarkt alleszins bepalend. 
 
De volgende tabel geeft aan hoe de prognose van de kavelverkopen in de onderscheiden 
grondexploitaties er op dit moment uitziet.  

 

  
 
 
Resultaten herziening grondexploitaties samengevat 
 
 
Voorziene resultaten per project 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zoals valt af te leiden uit bovenstaande tabel, wordt het negatieve resultaat met name veroorzaakt 
door het project Ter Borch. 
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Af te dekken risico’s per project 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
oor het bepalen van de omvang van de risico’s is het bestaande kader voor risicomanagement 
toegepast. Enerzijds vindt een inschatting plaats op basis van een standaardrisico volgende de IFLO-
norm en anderzijds een scenario waarbij concreet de planrisico’s zijn begroot. 
Wij merken de hoogste van de twee als risico aan. De algemene norm voor het bepalen van het 
bedrag dat benodigd is om risico’s af te dekken is 50% van het totaal van alle voorziene risico’s. Deze 
50% komt voort uit de gedachte dat er vanuit wordt gegaan dat de risico’s zich niet alle gelijktijdig 
zullen voordoen.  
 
In de risicoreservering voor het project Ter Borch zijn, binnen de risicomanagementkaders, de 
Entreezone en Kranenburg Zuid meegenomen. Elk voor een deel, binnen een bepaalde bandbreedte. 
Wij beseffen ons dat voor beide deelgebieden er zich ook andere scenario’s kunnen voordoen. Dit valt 
echter deels buiten de gehanteerde berekeningskaders. Op dit moment is er geen aanleiding om deze 
risico’s apart af te dekken. Wel hebben wij gemeend 60% te moeten gaan afdekken van de berekende 
risico’s in plaats van 50%. 
Ook zullen wij in de loop van dit jaar een “stresstest” gaan uitvoeren en uw raad bij de 
projectenrapportage in het najaar hierover nader informeren, inclusief een mogelijk voorstel voor 
aanpassing van ons risicomanagement en weerstandsvermogen. 
 
De risico’s van de projecten worden, voor zover deze niet in de exploitatie zelf worden opgevangen, 
afgedekt door het weerstandsvermogen.   
 
Samenvatting 
Af te boeken verliezen op contante waarde  €  2.377.673,- 
Af te dekken risico’s      €  7.273.072,- 
Totaal benodigd weerstandsvermogen   €  9.650.745,- 
Vanuit het project Oude Tolweg kan een winstneming plaatsvinden van € 270.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

Boekwaardeverloop 
Als gemeente hebben we veel geïnvesteerd in onze locatieontwikkelingen. Onze boekwaarden zijn, 
gelet op de omvang van onze gemeentebegroting, relatief hoog. Hierdoor zijn, gezien de huidige 
vastgoedmarkt en economische ontwikkelingen, onze risico’s ook hoog. In de verslaglegging wordt 
extra aandacht besteed aan het boekwaardeverloop. In onderstaande tabel wordt de verwachte 
ontwikkeling van de boekwaarde, op basis van de herziene grondexploitaties, weergegeven. 
 

 
 
In de jaarrekening van 2011 is de boekwaarde van het project De Bronnen met 4 miljoen 
afgewaardeerd. De boekwaarde van de gronden van het Brongebied alsmede de gronden buiten de 
exploitatie en de “warme gronden” zijn overgeboekt naar afzonderlijke complexen en afgewaardeerd 
naar de huidige waarde. 
Zoals blijkt uit de tabel, is de verwachting dat de totale boekwaarde van de genoemde projecten per 1 
januari 2017 is gedaald met ruim 7 miljoen euro. Of deze daling zich ook daadwerkelijk gaat voordoen 
is met name afhankelijk van het feit of de geraamde uitgifteplanningen, zoals nu is opgenomen in de 
grondexploitaties, ook worden gehaald.  
 
 
Belangrijkste constateringen en ontwikkelingen per grondexploitatie 
 
Oude Tolweg Zuid 

o Woonrijp maken aanbesteed en start werkzaamheden in voorjaar 2013. 

o Woonconcept Vastgoed heeft, conform afspraak, de gronden afgenomen in 2012. In 2013 zal 
nog een nabetaling plaatsvinden. 

o Voorbereidingen aanbesteding geluidscherm gestart en in het voorjaar van 2013 zal het 
geluidscherm worden aangelegd. 

o Totale geraamde kosten met ca € 325.000,- neerwaarts bijgesteld. 

o Winstneming van € 270.000,- mogelijk in 2012. Totale winstnemingen tot en met 2012              
€ 870.000,- 

o Gezien het positieve saldo is geen risicoafdekking noodzakelijk. 

 
 
Zwarte Lent Zuidlaarderveen 

o Verlenging looptijd met 1 jaar 

o Grondprijsraming neerwaarts bijgesteld met ca 40% 

o De totale raming van de kosten is verlaagd met ruim € 77.000,-  Met name de kosten van het 
woonrijp maken zijn verlaagd. Deze werkzaamheden inmiddels grotendeels zijn afgerond.  
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o De totale raming van de opbrengsten is verlaagd met ruim € 150.000,-, als gevolg van een 
neerwaartse bijstelling van de grondprijs. 

o Voorzien te nemen verlies € 52.592,- 

o Risicoafdekking € 130.000,- een verhoging van € 89.937,- t.o.v. voorgaand boekjaar 

 
 
 
 
Donderen 

o Verlenging looptijd met 1 jaar 

o Onderzoek maatregelen om de verkoopverkoop te stimuleren. 

o Totale raming van de kosten is verhoogd met ruim € 45.000,- Grotendeels wordt dit 
veroorzaakt door hogere financieringskosten ( ca € 40.000,-) 

o De totale raming van de opbrengsten is verlaagd met ruim € 218.000,-, als gevolg van een 
neerwaartse bijstelling van de grondprijs. 

o Grondprijsraming neerwaarts bijgesteld met ca 25% 

o Voorzien te nemen verlies € 182.044,- 

o Risicoafdekking € 550.000,- een verhoging van € 465.000,- t.o.v. voorgaand boekjaar 

 
 
Ter Borch 

o Verlenging looptijd met 3 jaar. 

o Mediationtraject ingezet met de gemeente Groningen m.b.t. Kranenburg Zuid. 

o Rietwijk Zuid is aanbesteed en de verkoop van de kavels in Rietwijk zuid is gestart. Voor het 
Noordelijke deel van de Rietwijk (incl. de Bungalowbuurt) heeft een ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage gelegen en afhandeling van deze procedure zal in 2013 plaatsvinden. 

o Overeenkomst gesloten met een projectontwikkelaar voor de strip in de Tuinwijk. In 2012 zijn 3 
woningen verkocht. In het Groene Lint wordt nog 1 kavel in de verkoop gebracht als de 
geluidsschermen langs de A7 zijn gerealiseerd. 

o In het Entreegebied staat het huidige programma met appartementengebouw door het gebrek 
aan de ontwikkeling van commerciële voorzieningen zowel qua looptijd als qua prijsniveau ter 
discussie. In de herziene grondexploitatie is daarom de looptijd verlengd met 3 jaar en is er in 
de risicosfeer rekening gehouden met een voorlopige prijsaanpassing van 1 miljoen euro bij 
een gelijkblijvend ontwikkelingsprogramma.  

o Waterwijk Noord is afgerond en is vanaf 2013 opgenomen in de algemene begroting. Voor wat 
betreft de strip, is de verwachting dat in 2013 contractsvorming met een projectontwikkelaar 
kan plaatsvinden. De bouwrijp werkzaamheden van Waterwijk Zuid zijn ook afgerond. De 
woonrijp werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden. Er zijn nog onderhandelingen 
gaande voor het afsluiten van een contract voor de waterpoortappartementen. 

o De werkzaamheden m.b.t. de vaarverbinding zijn gereed en deze onderdelen zijn vanaf 2013 
ook overgegaan naar de algemene dienst. 

o De voorbereidingen voor de aanleg van de drie eco-gebieden zijn opgestart waardoor ook de 
overeenkomst tussen de gemeente en Natuurmonumenten kan worden afgerond. De aanleg 
en afronding is voorzien in 2013. Hierna zal nog een accountantsverklaring moeten worden 
verkregen voor de verantwoording richting subsidieverstrekkers. 
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o De plankosten lopen op ten opzichte van de uitgangspunten. Ten opzichte van de vorige 
grondexploitatie zijn deze opgehoogd met bij 1 miljoen euro. Dit komt mede door de verlenging 
van de looptijd met 3 jaar. 

o De uitgifteplanning is vertraagd ten opzichte van de planning van 2012. Zoals ook eerder 
aangegeven zal de gemeente in de komende periode in breed perspectief kijken naar mogelijk 
andere stimuleringsmaatregelen. 

o In de ramingen zijn de civieltechnische kosten voor de hoofdstructuur verhoogd met bijna 1,4 
miljoen. De civieltechnische kosten van de deelplannen zijn verlaagd met ca 1,9 miljoen. 

o De ramingen van de opbrengsten zijn in totaal verhoogd met ruim € 580.000,- Een deel van 
deze verhoging komt doordat er na 4 jaar weer wordt gerekend met een index van 0,5% en de 
looptijd met 3 jaar is verlengd. Daarnaast is de opbrengst van de ecozone verhoogd met bijna 
€ 200.000,- vanwege het volledig meenemen van een opbrengst omdat daarover nu zekerheid 
bestaat.  

o De daadwerkelijke uitgaven zijn ten opzichte van de begroting over 2012 zijn bijna € 3 miljoen 
lager. 

o De daadwerkelijke ontvangsten zijn ca € 2,2 miljoen lager dan geraamd over 2012. 

o Voorzien verlies € 2.057.086,- 

o Daadwerkelijke risicoafdekking € 4.560.000,- een verhoging van € 2.110.000,- t.o.v.  
voorgaand boekjaar 

 
Zuidoevers Zuidlaardermeer 

o Verlenging looptijd met 2 jaar 

o Een deel van de hoofdlijnen uit het 0+ scenario is inmiddels gerealiseerd. De uitvoering van de 
upgrading van het entreegebied kan in 2013 starten. 

o De totale geraamde kosten zijn opgehoogd met ruim € 225.000,- Dit zit grotendeels in een 
ophoging van de plankosten met ruim € 106.000,- en financieringskosten met ruim € 110.000,- 

o Er is een onafhankelijk bureau ingeschakeld ter beoordeling van eventuele schade vanuit het 
nieuwe beeldkwaliteitsplan volgens de planschadesystematiek. De resultaten van dit 
onderzoek worden verwacht in maart 2013. In de grex is geen budget beschikbaar. 

o De verwachting was 4 kavels per jaar te verkopen. In 2012 is er 1 kavel verkocht en zijn er 2 
kavels in optie. Het verkooptempo is in de herziene grex gehalveerd naar 2 kavels per jaar. 

o Ten opzichte van de begroting voor 2012 was er ruim € 173.000,- geraamd aan kosten 
woonrijp maken. Echter in 2012 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. 

o De daadwerkelijke financieringskosten waren in 2012 ruim € 60.000,- lager dan geraamd. 

o De werkelijke verkopen zijn in 2012 ruim € 300.000,- lager dan geraamd. 

o Voorzien te nemen verlies € 85.951,- 

o Risicoafdekking € 377.674,- een verlaging van € 216.326,- t.o.v. voorgaand boekjaar 
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Bedrijventerrein Vriezerbrug 
o Verlenging looptijd met 3 jaar 

 
o In tegenstelling tot vorige exploitaties, wordt niet meer uitgegaan van een toename in de 

verkopen op termijn, maar handhaving van het huidige tempo. 
 

o De raming van de plankosten zijn opgehoogd met ruim € 34.000,- Ook de raming voor het 
woonrijp maken zijn verhoogd met ruim € 60.000,-. De geraamde financieringslasten zijn 
verlaagd met ruim € 100.000,- 

 
o Ten opzichte van de begroting over 2012, is er ruim € 300.000,- minder uitgegeven. Dit bedrag 

bestaat grotendeels uit de kosten woonrijp maken ( 268.362,- ) Daarnaast is er t.o.v. de 
jaarschijf bijna € 50.000,- minder uitgegeven aan plankosten. 

 
o Voor wat betreft de opbrengsten is er in 2012 voor ruim € 150.000,- minder verkocht dan 

geraamd. 
 

o Risicoafdekking € 328.870,- een verlaging van € 31.282,- t.o.v. voorgaand boekjaar 
 
 
Groote Veen 
 

o Verlenging looptijd met 3 jaar 

o In de herziene grex zijn de geraamde plankosten opgehoogd met ruim € 440.000,- Ook de 
financieringskosten zijn verhoogd met € 136.000,- vanwege de langere looptijd. Onvoorzien en 
risico is met ruim € 700.000,- verlaagd. 

 
o Ook hier is voor de uitgifteplanning aansluiting gezocht bij de behaalde verkoopresultaten in 

2012. In 2013 worden de resterende gronden voor 18 koopwoningen geleverd aan de SEW en 
eveneens is de verwachting dat de grondtransactie voor de MFA in 2013 zal plaatsvinden. 

 
o Van de totale geraamde kosten over 2012 van ca 3,5 miljoen euro is in werkelijkheid               

€ 885.500,- uitgegeven. Dit is ruim € 2,6 miljoen minder dan geraamd. Er is voor 1,4 miljoen 
euro minder uitgegeven aan bouw- en woonrijp maken. Daarnaast is voor ruim € 300.000,- 
minder uitgekeerd aan planschade dan verwacht. Ook de plankosten en verwervingskosten  
waren ruim € 230.000,- respectievelijk € 370.000,- lager dan geraamd.  Het geraamde bedrag 
aan onvoorzien en risico ad € 350.000,- is niet gebruikt. 

 
o Qua verlopen is er ruim € 380.000,- meer ontvangen dan geraamd. Dit komt grotendeels door 

de voorspoedige verkoop van de kavel t.b.v. sociale woningbouw. De particuliere kavels zijn 
achtergebleven bij de prognose. 

 
o Risicoafdekking € 1.900.000,- een verhoging van € 200.000,- t.o.v. voorgaand boekjaar 

 
 
De Bronnen 
 
Voor het project de Bronnen is een grexverkenning opgesteld. Deze wordt niet herzien. Parallel aan 
het maken van het stedenbouwkundig ontwerp/structuurvisie, zal er in 2013 een uitgewerkte 
grondexploitatie worden opgesteld. Beide stukken zullen in de tweede helft van 2013 ter 
besluitvorming worden aangeboden aan uw raad. 
 

o In 2012 is gestart met het stedenbouwkundig ontwerp, het SEV-experiment flexibele 
bestemmingsplannen en gebiedsmarketing 

 
o In 2011 heeft een afwaardering van 4 miljoen plaatsgevonden 

 
o Votering vervolgkrediet van € 1,1 miljoen medio 2012, ten behoeve van de planontwikkeling 
o Risicoafdekking 2012 € 2.139.600,-  een verhoging van € 623.620,- t.o.v. voorgaand boekjaar  
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Initiatieven 
Vanaf 2008 is in de begroting een jaarlijks budget beschikbaar gesteld van € 350.000,- ten behoeve 
van initiatieven. Daarbij is ingeschat dat de helft van de initiatieven leidt tot realisatie van een 
bouwplan en zo de gemaakte gemeentelijke kosten kunnen worden doorberekend aan de 
initiatiefnemer via een anterieure overeenkomst. Dit houdt in dat  er jaarlijks maximaal € 175.000,- 
wordt toegevoegd aan het budget initiatieven. 
Sinds invoering van de nWro geldt de algemene regel voor de gemeente om bij nieuwe initiatieven te 
komen tot 100% kostenverhaal met de initiatiefnemer. Het huidige beleid van de gemeente is er 
inmiddels op gericht dat met de initiatiefnemer kostenverrekening plaatsvindt op basis van 
nacalculatie, met als uitgangspunt dat het saldo van kosten en opbrengsten aan het eind van de 
looptijd op nul uitkomt. Daarbij zijn eventuele meerkosten voor rekening van de gemeente en 
eventuele minderkosten worden terugbetaald aan de initiatiefnemer. Kosten voor intake en 
procedurekosten voor bezwaar en beroep zijn niet verhaalbaar en zijn voor rekening van de 
gemeente.   
 
 
 



85 
 

 
Voorziening afwaardering gronden 
De Voorziening Afwaardering Gronden is in het leven geroepen om het verschil op te vangen van de 
historische waarde van de grond en de huidige actuele agrarische waarde van de grond. Tot 2011 
werd de interne rekenrente (4.5%) berekend  over de historische boekwaarde en toegevoegd aan de 
boekwaarde. Vervolgens wordt dit weer afgewaardeerd i.v.m. het boekwaardeplafond. 
Met ingang van 2011 is gekozen voor het berekenen van de rente over de actuele boekwaarde van de 
grond. Dit is in de meeste gevallen de agrarische waarde. 
Over de Voorziening Afwaardering Gronden wordt rente berekend en deze rente wordt vervolgens 
toegevoegd aan de Algemene Reserve Grote Investeringen. 
 
Er zijn zes complexen waarvoor een voorziening is getroffen, namelijk G.01 Verspreide Gronden, 
G.12 Loopstukken 2e fase, G.11, Vriezerbrug-Zuid, Gronden Broekveldt, Gronden Brongebied en de 
nog te ontwikkelen gronden De Bronnen. Deze gronden hebben momenteel geen concreet 
vastgesteld ontwikkelingsperspectief. 
De marktwaarde is derhalve gelijk aan de waarde volgens het bestemmingsplan en dat is de 
landbouwwaarde (€ 2,60), de waarde van bedrijfsterreinen (€ 30,-)of de waarde van “warme”  gronden 
(€ 10,-).  
 
Alle gemaakte kosten voor aankopen, rente, kosten beheer e.d. boven de marktwaarde worden 
afgedekt door een voorziening. 
De gronden worden jaarlijks verpacht. De inkomsten van verpachtingen, ca € 50.000,- per jaar, komen 
ten gunste van de Algemene Dienst. Omdat de beide complexen deze inkomsten mislopen, moet er 
elk jaar de voorziening extra worden opgehoogd met de misgelopen inkomsten. 
Dit heeft een negatief effect op het verloop van de boekwaarde van de complexen, mede omdat er 
rente over de boekwaarde moet worden berekend. Daartegenover staat dat de gronden zonder 
strategische waarde zullen worden verkocht.  Deze werkwijze heeft tegelijkertijd invloed op de hoogte 
van de voorziening. 
 
 
De benodigde voorziening loopt op van  €  7.414.259,- per 1 januari 2013 naar €  7.133.027,- in 2018. 
De totale dan gemaakte kosten per m2 zijn dan gemiddeld gestegen tot € 12,29 per m2. 
Wanneer er mogelijk een concreet ontwikkelingsperspectief voor Vriezerbrug-Zuid is voorzien zal de 
voorziening daarop aangepast worden.  
Voor De Bronnen is bij de jaarrekening van 2011 een voorziening getroffen van 4 miljoen euro. 
Deze voorziening staat tegenover de boekwaarde van de gronden waarvoor op dit moment geen 
concreet ontwikkelperspectief is voorzien. Deze gronden zijn overgeboekt naar een apart complex. 
 
Vanaf 1 januari 2012 is een taakstelling opgelegd voor de bijdrage van het boekwaardeplafond. Dit 
budget is verlaagd waardoor de maximale bijdrage vanuit de Algemene Dienst € 114.216- is 
geworden.  Doordat de waarde van de agrarische gronden is opgehoogd van € 2,30 naar € 2,60 per 
m2, hoeft er in 2012 geen bijdrage vanuit de Algemene Dienst plaats te vinden voor de complexen 
waarvoor een voorziening is getroffen. Door deze herwaardering is er totaal € 207.731,- vrijgevallen 
ten gunste van de Algemene Dienst. 
Een incidenteel voordeel van € 207.731,- (vrijval voorzieningen)  + € 114.216,- (bijdrage AD i.v.m. 
boekwaardeplafond) is totaal € 321.947,- 
 
Wanneer het complex Vriezerbrug Zuid daadwerkelijk tot ontwikkeling komt, is het boekwaardeplafond 
de komende jaren toereikend om de voorziening op peil te houden. 
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Demografische en omgevingsontwikkelingen  
 
 
Inleiding 
In deze paragraaf beschrijven wij de ontwikkelingen Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft in 
2011 gemeenten gevraagd een paragraaf  demografische ontwikkelingen op te nemen in de begroting 
om zowel het Rijk als de betreffende gemeente te helpen tijdig op deze ontwikkelingen in te spelen. 
 
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 
We willen deze analyse  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 hanteerden 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. 
 
Nu eerst aandacht voor demografische – economische en politieke ontwikkelingen 
Wij gaan met name in op de ontwikkelingen op demografisch, economische en politiek gebied, omdat 
daar grote ontwikkelingen worden verwacht, die van invloed zijn op de maatschappij. Doel is dat wij in 
de toekomst ook ontwikkelingen op andere terreinen in beeld blijven houden. In de bijlage in deze 
paragraaf staan de ontwikkelingen genoemd, maar ook de stand van zaken per 31.12.2012 waar dat 
al mogelijk is. 
 
 
Ontwikkelingen in 2012 
In de begroting die in oktober 2012 is opgesteld is een analyse opgenomen. In deze paragraaf bij de 
jaarrekening zijn de gegevens met betrekking tot bevolkingsontwikkeling, wonen, economie en 
werkgelegenheid verder geactualiseerd.  
De demografische ontwikkeling voor Tynaarlo zet door, maar het is voor een goed beeld van de 
kansen en bedreigingen zinvol om ook de ontwikkeling van Assen en Groningen in beeld te hebben. 
Daar is juist een groeiprognose die voor Tynaarlo kan leiden tot kansen op gebieden van 
bokvoorbeeld wonen en recreatie. 
De actualisatie van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt laat zien dat het aantal werkzoekende mensen 
ook in Tynaarlo snel toeneemt de afgelopen maanden. 
Tot slot zijn er politieke actuele ontwikkelingen, zoals in het regeerakkoord en in de 
decembercirculaire zijn opgenomen. Deze zijn genoemd in deze paragraaf. 

Demografie 

Politiek 

Ecologie 

Technologie 

Sociaal-cultureel 

Economie 
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In deze paragraaf zijn ontwikkelingen en accenten aangegeven. Een aantal belangrijke zijn vetgedrukt 
en zullen bij het maken van plannen aandacht krijgen. 
 
 
Belangrijkste accenten en aandachtsgebieden voor Ty naarlo 2012 – 2016/2020 
 
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. Het betekent voor 
Tynaarlo dat de (veranderende ) woonbehoefte erg go ed in beeld moet zijn. 

• De daling van de bevolking zal in landelijk gebied (kleinere kernen) sterker zijn dan in de grotere 
kernen en stedelijke gebieden. Assen en Groningen zullen de komende jaren nog sterk stijgen. De 
ligging van Tynaarlo tussen deze 2 groeikernen kan kansen bieden op gebied van wonen, 
recreatie en mobiliteit.  

• 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. Dit kan leiden tot een maatschappelijke opgave om 
betrokkenheid bij (bestaande of nieuwe) voorziening en in stand te houden of te vergroten. 

 
Het is niet rendabel om te kleine voorzieningen ope n te houden. Bij eigen investering 
ontwikkelingen op tijd rekening houden met deze ont wikkeling. Daarnaast aandacht voor 
bereikbaarheid (alternatieve) voorzieningen waar we gens schaalgrootte de voorzieningen 
dreigen te verdwijnen. 
• 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. Aandacht voor het open kunnen houden van scholen, v oor de 
kwaliteit op de scholen en de opgave om de inzichte n goed af te stemmen op de 
ontwikkeling van Multi functionele accommodaties  

• In het collegeprogramma 2012-2014 geeft het college aan de voorzieningen te willen centreren in 
de drie hoofdkernen.  

• Bereikbaarheid van voorzieningen in de drie hoofdke rnen is de uitdaging , wanneer 
voorzieningen in de kleinere kernen niet meer rendabel blijken te zijn om open te houden 

 
Een veranderende woonbehoefte : de opgave is  aan t e blijven sluiten op de goede doelgroep 
en zijn behoeften. 
• 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. 

• De opgave is om te voorzien in de behoefte aan ontw ikkeling van woningbouw voor 
passende doelgroepen (bouwen voor de vraag) in de k ernen nabij de voorzieningen . 

 
Werkgelegenheid blijft bestaan; richten op kansen i n de groei of kraptesectoren. De opgave is 
om werken mogelijk te maken door ondermeer goede en  toegankelijke (opvang) voorzieningen 
• 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 2 017 af. 

• Zorg en Techniek zijn de belangrijkste kraptesectoren. Zorgeconomie wordt gezien als 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 ontsta at 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. 
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Kansen van economische en recreatieve voorzieningen  en ontwikkeling van luchthaven 
benutten. Het inzetten van de mogelijkheden die de gemeente heeft (grond, ruimte, faciliteiten) 
om R&T uit te lokken en te faciliteren. 
• Groeisector zit onder andere in Recreatie en toerisme. 
• 25% van inkomen consumenten wordt besteed aan vrije tijd.  
• 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 

• Ontwikkelingen baanverlenging luchthaven benutten voor lokale recreatie en toerisme. 
• Deze ontwikkelingen en kansen als onderdeel van en integrale visie op economie en 

werkgelegenheid uitwerken en uitvoeren, in nauwe sa menwerking met het economische 
middenveld  

 
 
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. 

Transities: werken loont en zoveel mogelijk uitgaan  van collectieve en eigen kracht van de 
maatschappij 

• De transities die door rijksoverheid zijn ingezet zullen leiden tot een enorm extra takenpallet 
voor de gemeente. Het is een uitdaging om met minder middelen wel alle voorzieningen aan 
te kunnen bieden 

• Aanmoedigen en gebruik maken van eigen kracht en omgeving en de instanties en directe 
omgeving van inwoners betrekken en bewustmaken van maatschappelijke zorg voor naasten 

• Transities leiden aan de ene kant tot enorme stijgi ng algemene uitkering, aan de andere 
kant zorgen om de ontwikkeling van gemeentefonds en  verschillende efficiency 
kortingen die doorgevoerd 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. 
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BIJLAGE: Samenvatting van indicatoren en omgevingson twikkelingen 
 
 
                                  Demografische ont wikkelingen  
 
 
Gegevens t/m 2012 
 
Inwoners en huishoudens (per 1 januari) 

2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013
inwoners 31.998  32.301  31.731  32.236  32.450  32.357  32.453      
huishoudens 12.925  13.180  13.085  13.395  13.590  13.616  
gemiddelde grootte 2,48      2,45      2,42      2,41      2,39      2,38      

 31.200
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 32.200
 32.400
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Bron: CBS , Tynaarlo in Cijfers en waar staat je gemeente.nl - Tynaarlo 
 
 
Samenstelling bevolking en demografische druk in 20 12 
 

Tynaarlo Drenthe Nederland
druk per 100 personen van 20-64 jaar 82,1 73,2 65,4
groene druk (19 jaar of jonger) in % 42,9 40,3 38,5
grijze druk (65 jaar of ouder) in % 39,1 32,9 26,9  
 
Het aantal inwoners is in 2012 gestegen. De demografische druk is de verhouding tussen het aantal 
0-19 jarigen en het aantal 65+ers ten opzichte van het aantal mensen tussen de 20-65 jaar. Met name 
de grijze druk is in Tynaarlo hoger dan gemiddeld.  
 
• Bevolkingsgroei 2000-2009: gemiddeld 85 personen per jaar 
• Natuurlijke aanwas: -45 p.j. en sterk dalend (-22 (2000-04) tot -67 (2005-09). Toename sterfte en 

afname van geboorte en migratie. 
• Migratie +130 p.j. en dalend ( 175p.j.(2000-04), 84 p.j. (2005-09) 
• Vertrek 15-25 jarigen, vestiging gezinnen met kinderen en 65+ers 

Demografie 
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Prognoses 01.2012 – 2020/2040 en verder (Tynaarlo) en ontwikkelingen 
 

0-20 jaar 21-65 jaar > 65 jaar Totaal
groene 
druk

grijze 
druk

2012 7.632         17.768         6.957           32.357        42,9       39,1       
2020 6.960         16.879         7.670           31.509        41,2       45,4       
2030 7.442         15.965         8.595           32.002        46,6       53,8       
2040 8.028         15.599         8.826           32.453        51,5       56,6       

-

5.000

10.000

15.000

20.000

2012 2020 2030 2040

0-20 jaar

21-65 jaar

> 65 jaar

 
 
Bron: zorgatlas demografische ontwikkelingen;, Ministerie volksgezondheid (bewerkt. aangepast naar 
cijfers CBS 2012 ; cijfers 2020, 2030 en 2040 zijn aangevuld met migratiesaldo zoals door provincie 
benoemd in hun prognoses) 
 
Een van de meest gevolgde ontwikkelingen is de demografische ontwikkeling in aantallen en 
samenstelling van het aantal inwoners. Hierbij worden de autonome demografische ontwikkelingen 
(door geboorte en sterfte) aangevuld met het migratiesaldo. Voor de gemeente Tynaarlo is dat 
migratiesaldo gemiddeld + 80 per jaar, volgens opgave van de provincie.  
 
• Afname van ca 800 inwoners (-0,3%) de komende 10 jaren 
• De autonome demografische ontwikkeling (geboorte – sterfte) is een daling tot 6% in 2014. Dat 

wordt gecompenseerd door een migratiesaldo (meer inkomend dan vertrekkend). 
• Minder inwoners en een gelijkblijvend aantal huishoudens  
• Cijfers Pronexus (1/2/2012) - leerlingaantallen : van 3.250 naar ca. 3.169 leerlingen (2012-2022) 

en 2958 (in 2032)   
• Leerlingaantallen bij groot aantal basisschool dalen met ca 10-20%. Uitzondering is Ter Borch met 

stijging van 40% tot 2022, daarna een lichte daling volgens gegevens Pronexus. (Pronexus houdt 
rekening met de verkoop van geplande woningbouwlocaties 

• Vergrijzing en ontgroening; echter aandeel ‘grijs’ is nu al hoog, incl voorzieningsniveau 
• Demografische druk 79,8 (NL 64,0) Tegenover iedere 100 productieve personen (20-64 jaar) 

staan 79,8  personen die niet productief zijn (bron : Gemeente op Maat, 2011) Dat is verder 
gestegen naar 82,1 en zal komende decennia zelfs boven 100% uitkomen. 

• Stedelijke gebieden zullen meer groei vertonen ten koste van niet stedelijke gebieden. In dat 
kader is de verwachte ontwikkeling van Assen en Groningen , gezien de ligging van de gemeente 
Tynaarlo relevant om te volgen. 
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0-20 jaar 21-65 jaar > 65 jaar Totaal
groene 
druk grijze druk

2010 51.667       170.103       32.677          254.447      42,9       39,1       
2020 52.996       176.653       47.533          277.182      30,0       26,9       
2030 56.364       175.082       60.818          292.264      32,2       34,7       
2040 59.975       170.502       67.926          298.403      35,2       39,8       

Totaal Inwoners Assen + Groningen 
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Bron: zorgatlas demografische ontwikkelingen, Ministerie volksgezondheid 
 
 
 
                                  Economische ontwikkelingen 
 
 
Gegevens t/m 2012 
 
Bouwen en wonen

2007 2008 2009 2010 2011 2012

woningvoorraad 13.029 13.285 13.338 13.471 13.495 13.606
gereedgekomen nieuwbouwwoningen 287 79 177 39 110
te koop staande woningen 193 275 336 352 428 564         

prijsontwikkeling verkochte woningen 286 278 252 263 246 271         

 
Vestigingen en werkgelegenheid 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
LISA vestigingenregister /gemeente 
in cijfers
vestigingen 10.940         11.130         11.480   11.900  11.520  
banen 1.980           2.070           2.160     2.350    2.270    

Provinciale werkgelegenheidsregister
vestigingen 2.451    2.539     
banen 9.301    9.031     

beroepsbevolking (15-64 jaar)      
(2007-2010 gsteld op 13.000) 13.000         13.000         13.000   13.000  13.302  13.049   
aantal NWW 390              325              377       364       572       796        
in % van de beroepsbevoking 3,0% 2,5% 2,9% 2,8% 4,3% 6,1%

 

Economie 
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• De sterke teruggang van aantal banen in de provinciale werkgelegenheidsregister ontstaat met 
name binnen de bouwnijverheid. 

• De jarenlange groei van de werkgelegenheid in de Drentse vrijetijdssector is in 2011 omgeslagen 
in een daling. Ook hier doet de economische crisis zich voelen. Landelijk was in 2011 nog sprake 
van een lichte groei 

• De toename in het aantal NWW (dat zijn de mensen die via UWV staan ingeschreven en 
werkzoekend zijn) is in 2012 sterk gestegen. Alleen in laatste  helft  2012 is de toename 160 
personen bijna  30% 

 
Marktvormen en werkgelegenheid 

• Schaalvergroting in de retail; concentratie vindt plaats in de 3 grotere kernen 
• In combinatie met schaalvergroting /verdwijnen traditionele dorpswinkels is met name retail 

erg gevoelig 
• 3 grootste sectoren: zorg: 27%, handel, 17,1% en dienstverlening 15,8% 
• Groei in zorg, handel en dienstverlening en horeca en recreatie 
• Binnen recreatie zit de groei in bed en breakfast en hotels en recreatiewoningen; afname / 

stagnatie in campings.  
• Afname in industrie, landbouw en financiën 
• Stagnatie in onderwijs, openbaar bestuur , vervoer en bouw 
• Veel ZZp en eigen bedrijven binnen de gemeente (bron: gemeente op maar 2011) 
• Schaalvergroting in de landbouw 

 
Werkgelegenheid (gegevens van groei naar bloei; pro vincie) 

• Ontgroening en vergrijzing krijgen komende decennia steeds grotere invloed op aanbodzijde 
van werkgelegenheid 

• Drenthe heeft nog een relatief grote arbeidsreserve (de participatie van potentiële 
beroepsbevolking kan omhoog) 

• Slechts 85% van de baanopening die gaan ontstaan kunnen door nieuwe instroom op de 
arbeidsmarkt worden ingevuld -> er ontstaat krapte 

• Vanaf 2017 gaat de beroepsbevolking structureel afnemen en ontstaat er krapte op de 
arbeidsmarkt. 

• Daling van de beroepsbevolking is wel vaker gebeurd, maar er is nu sprake van een 
structurele daling die het bijzonder maakt 

• Er is een grote vervangingsvraag voor alle beroepsklassen 
• Zorg en Techniek zijn de voornaamste kraptesectoren  
• Pendelstromen (voorbeeld) kunnen afname van de beroepsbevolking in een bepaald gebied 

compenseren 
• Zorgeconomie wordt door velen gezien als een kans om in Drenthe een nieuwe markt aan te 

boren  
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Vrije tijds economie – recreatie en toerisme 
 
Bestedingen door toeristen

2007 2008 2009 2010 2011
Drenthe 2007 2008 2009 2010 2011
Bestedingen tijdens binnenlandse vakanties 
Totaal (x 1.000) € 241.653 € 237.804 € 274.837 € 249.268 € 282.624
Per persoon per dag € 25,82 € 26,20 € 27,65 € 25,51 € 26,85
Bestedingen tijdens verblijfsbezoek 
buitenlanders* (x 1.000) € 31.423 € 34.668 € 27.135

Nederland
Bestedingen tijdens binnenlandse vakanties 
Totaal (x 1.000) € 2.703.652 € 2.700.782 € 2.774.521 € 2.781.026 € 2.754.382
Per persoon per dag € 28,37 € 29,31 € 29,44 € 29,34 € 29,43
Bestedingen tijdens verblijfsbezoek 
buitenlanders* (x 1.000) x x € 938.595 € 946.694 € 976.812

 
Consumenten en recreanten 

• Groei uitgaven van consumenten in sectoren vrije tijd/ R&T 
• Toename mobiliteit 
• 25% van het inkomen wordt uitgegeven aan vrije tijd economie 
• De ontwikkeling van de vrijetijdseconomie (stijgende bestedingen en bezoekers) in Drenthe 

die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, zal ook de komende jaren verder doorgroeien 
• Totaal aantal binnenlandse vakanties in Drenthe nam  toe met 22% ten opzichte van 2002. Uit 

feiten en cijfers vrijetijdseconomie van de provincie Drenthe blijkt dat Drenthe bovengemiddeld 
in trek is bij gezinnen met jonge kinderen (0-5 jaar). 

• Ook komt uit onderzoek door provincie Drenthe naar voren dat autotochtjes, het bezoeken 
van de natuur, pretparken, dierenparken, musea/oudheidkamers en zwemmen tijdens 
vakanties in Drenthe bovengemiddeld populair zijn. Naar verwachting  zal het aantal 
binnenlandse vakanties stabiliseren, terwijl het aantal buitenlandse vakanties licht daalt 

• Aantal banen binnen Tynaarlo in diensverlenende sector is afgelopen 10 jaren sterk gestegen  
van 329 naar 578. Een andere sterke stijger is de sector zorg (van 76 naar 235) 

 
 
Economische regio en structuurvisie  
• Door Ministerie worden in de nieuwe structuurvisie infrastructuur en ruimte voor de periode tot 

2040 hoofdontwikkelingen geschetst. De relevante nationale belangen voor Tynaarlo zijn in het 
onderstaande genoemd. Tevens is hierbij een effect / lokaal gevolg/ lokaal project of dat hierin 
past voor de gemeente Tynaarlo of toelichting cursief aangegeven  

• Vergroten van de concurrentiekracht : Excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland 
door aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met 
concentratie van topsectoren. Tynaarlo maakt deel uit van de Energyport Groningen en GAE is 
benoemd als luchthaven van nationale betekenis 

• Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en energietransitie. Deze 
transitie is nodig voor economische ontwikkeling. Dit vanwege doelen op het terrein van CO2-
reductie, geopolitiek en duurzaamheid. Het is straks de taak van alle gemeenten en provincies om 
voldoende ruimte te bieden voor duurzame energievoorziening. Het gebied Tusschenwater e.o. 
aan de oostzijde van onze gemeente maakt deel uit van het zoekgebied voor grootschalige 
windenergie 
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                                    Politieke Ontwikkelingen 
 
 
Nieuw regeerakkoord en decembercirculaire 
 
In 2012 is een nieuwe regeerakkoord opgesteld , en kort daarna de decembercirculaire. In het kort ten 
behoeve van de jaarrekening een samenvatting van de belangrijkste punten, ingedeeld naar Sociaal, 
Fysiek, Financiën en Algemeen bestuur 
 
Algemene lijn 
• Bezuinigingen landelijk, krimp gemeentefonds 
• Meer taken/ verantwoordelijkheden bij gemeente (oa transities sociaal domein) 
        De decentralisaties; dit heeft een nauwe relatie met de Wmo-kanteling. 

Om dit te laten slagen, heb je nodig: 
- sterk beroep op inwoners; eigen kracht 
- sterke regierol gemeente 
- sterk welzijnfunctie (niet per se gebouwen) (met aandacht voor 

vrijwilligers/mantelzorgers)  
• Meer invloed burgers/ burgerparticipatie 
• Beroep doen op eigen verantwoordelijkheid en eigen vermogen en verdiencapaciteit van burgers.  
 
 
Sociaal: Hoofdlijn is meedoen en werken loont. Waar  dat niet kan is er een ondersteuning 
• Werken loont door verschil tussen uitkering en inkomen uit werk en lagere belastingen voor 

werkenden. Waar dat niet lukt geeft een uitkering een bestaansminimum. 
• Huishoudinkomenstoets wordt vervangen door huishouduitkeringstoets: voorkomt stapeling van 

uitkeringen maar het loont om aan het werk te gaan door dit loon niet te verrekenen met de 
uitkeringen in het huishouden. (toelichting zie onderaan) 

• Bijstand: voor iedereen arbeids-en reintegratieplicht en plicht tot tegenprestatie naar vermogen. 
Alleen ontheffing tijdelijk individueel van arbeids- of re-integratietoets of permanent bij volledige en 
duurzame ongeschiktheid. 

• Om de naleving van WWB-verplichtingen te verbeteren wordt de handhaving strikter. 
• De individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten wordt verruimd. 
• Extra aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laaginkomen en ouderen 

met een klein pensioen.  
• Wie de Nederlandse taal niet beheerst krijgt geen bijstandsuitkering.  
 
Arbeidsmarkt 
• Hervorming, versoepeling ontslagrecht.  
• De duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden: 12 maanden gerelateerd aan het 

laatstverdiende loon en 12 maanden gerelateerd aan het wettelijk minimumloon. 
• Voor 55-plussers die ontslagen worden gaat de inkomensvoorziening voor oudere werklozen 

(IOW) gelden, zonder partner- of vermogenstoets en met sollicitatieplicht 
 
 
Zorg en maatschappelijke ondersteuning:  Decentrali saties 
“Eén gezin, één plan, één regisseur” is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het 
sociale domein: bij de wet werken naar vermogen, de algemene wet bijzondere 
ziektekosten, de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulpverlening. Dit 
vergt ook één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. De decentralisatie moet ertoe 
bijdragen dat de eigen kracht, het sociale netwerk en de voorzieningen in een gemeente beter worden 
benut. Het accent zal steeds liggen op participatie in de samenleving. 
 

Politiek 
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Decentralisatie Begeleiding  
- Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, 

begeleiding (2014) en persoonlijke verzorging (2015). 
- Beperken huishoudelijke hulp (2014 nieuwe clienten/2015 bestaande clienten): De aanspraken 

worden beperkt,dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het hardste nodig is 
en gaat vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De aanspraken op 
huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt 
nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. Gemeenten behouden 25% van het 
budget voor een maatwerkvoorziening. Door het beperken van de mogelijkheid van beroep op 
hulp bij huishouden) bedraagt de korting: 89 (2014), 975 (2015), 1.140 (2016), 1.140 (2017) (in 
miljoenen euro’s). 

- Verplicht hergebruik scootmobiel/rolstoel etc in de Wmo, levert landelijk € 50 miljoen op.  
- In 2014 wordt de aanspraak voor de functie begeleiding in de AWBZ beperkt door de aanspraak 

op dagbesteding te laten vervallen. Voor de functie persoonlijke  verzorging vervalt in 2014 het 
recht op zorg bij een indicatie korter dan 6 mnd. en wordt  de norm voor gebruikelijke zorg van 60 
naar 90 minuten per week verhoogd. Vanaf 2015  wordt de extramurale zorg overgeheveld naar 
het gemeentelijk domein. De opbrengst vanaf 2014 is een netto reeks. (opbrengst miv 2014 1,5 
miljard, ‘75% naar gemeenten’)  Extramuralisering ZZP 4: miv 2016. 

 
Decentralisatie Jeugdzorg 
De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie omvat alle 

onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten 
jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-GGZ die onder de ZVW 
valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis  van de AWBZ en de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie.  

Deze decentralisatie wordt gecoördineerd op het ministerie van VWS. 
Korting op macrobudget: € 150 miljoen. 
 
Participatiewet 
Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet, in te 

voeren op 1 januari 2014. Deze wet voegt de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong samen. Voor 
de hele doelgroep wordt een systeem van loondispensatie geïntroduceerd zoals dat nu in de 
Wajong bestaat. Hierdoor kunnen de gemeenten meer mensen laten participeren, budgetten 
gerichter en effectiever inzetten en kosten besparen.  

Instroom in de Wsw in zijn huidige vorm en voorwaarden wordt gestopt met ingang van 1-1-2014. 
Gemeenten krijgen binnen de kaders van de participatiewet de ruimte om beschut werk zelf te 
organiseren als voorziening.  

Het kabinet ontwerpt een quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door 
grotere werkgevers. De quotumregeling wordt vanaf 1 januari 2015 (het jaar waarin de nieuwe wet 
ook voor bestaande gevallen in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) gaat gelden) ingevoerd.  

Voor zover werknemers voor een loon onder het wettelijk minimumloon werken, is dat altijd tijdelijk en 
groeit het totaal van loon en aanvullende uitkering toe naar het  wettelijk minimumloon. Op basis 
van de evaluatie van de lopende experimenten met  loondispensatie wordt een beslissing 
genomen over de maatvoering en invulling hiervan. 

Op de bij gemeenten en UWV beschikbare re-integratiemiddelen wordt een doelmatigheidskorting 
doorgevoerd, mede in het licht van grote decentralisaties zoals bij de Participatiewet. 

 
 
Onderwijs: doordecentralisatie van huisvestingsgeld en en aandacht voor kwaliteit onderwijs 
 
• Doordecentralisatie onderwijshuisvesting De uit (het gemeentefonds) genomen middelen worden 

volledig toegevoegd aan de lumpsum bekostiging van het funderend onderwijs 
• Verbetering van de kwaliteit van leraren en schoolleiders. Over betere begeleiding van startende 

docenten en bijscholing van bestaande docenten en schoolleiders. Over professionalisering van 
het personeelsbeleid met behulp van de Onderwijsinspectie. Over terugdringing van het aantal 
onbevoegde docenten. Het oordeel van de Onderwijsinspectie over scholen zal zich ook gaan 
uitstrekken tot de categorieën “goed” en “excellent”.  Scholen die hun kwaliteit op orde hebben, 
minder hoeven te verantwoorden dan scholen die slecht scoren. Scholen gaan publieke 
verantwoording afleggen over behaalde resultaten en gebruikte middelen  
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• In krimpgebieden moeten alle vormen van samenwerking mogelijk zijn. Denominatie noch 
fusietoets mag daarbij in de weg staan. 

• De wettelijke verplichte maatschappelijke stages worden per 2015 (voor scholen schooljaar 
2015/16) afgeschaft. Daarbij zal een uitname uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds 
plaatsvinden (20 mln. struc). 
 

Educatie  / Inburgering  
• Voorbereiding op het inburgeringexamen is een verantwoordelijkheid van  betrokkenen zelf. 

Mensen met een asielstatus doen we een aanbod, voor anderen is een sociaal leenstelsel 
beschikbaar.   

• Consultatiebureaus gaan doelgroepkinderen voor wat betreft risico op taalachterstandtoetsen en 
doorverwijzen. Het beschikbare extra geld voor Vroeg en voorschoolse educatie zal in het licht 
van bovenstaande worden aangewend 

• Om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te 
optimaliseren wordt de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang 
gebracht. Daarbij zal bestaande gemeentelijke financiering worden betrokken. 

 
 
Sport en Cultuur: samenwerking en toegankelijkheid belangrijk 
 

• Het kabinet bevordert de samenwerking van gemeenten, bedrijven, scholen en 
sportverenigingen  

• bij de aanleg van nieuwe wijken is er voldoende ruimte voor sport en bewegen  
• Het kabinet streeft naar meer gymlesuren per week in het primair onderwijs. 
• Cultuur moet toegankelijk blijven. De BTW-verhoging voor podium- en beeldend kunsten gaat 

definitief niet door  
• Het onderwijs en de cultuursector bundelen krachten ten behoeve van cultuureducatie in het 

basis- en voortgezet onderwijs. 
 
Fysiek – veranderingen in de rol van gemeenten als toezicht naar corporaties 
Corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten. Gemeenten met meer dan 

honderdduizend inwoners krijgen extra bevoegdheden. De schaal van een woningbouwcorporatie 
moet in overeenstemming zijn met de schaal van de regionale woningmarkt en met de 
maatschappelijke kerntaak. De extra huuropbrengsten van corporaties die het gevolg zijn van de 
maatregelen in de huursector worden via een heffing afgeroomd. 

 
Organisatie   
 
Digitaal loket 
De dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken 

die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal afhandelen. Er 
komt een eenmalige gegevensuitvraag voor ondernemers die gebruik maken van het 
Ondernemingsdossier om bedrijfsgegevens uit te wisselen met de overheid. 

Een grote decentralisatie van taken en bevoegdheden vergt medeoverheden die op een passende 
schaal zijn georganiseerd. Voor de lange termijn heeft het kabinet het perspectief van  vijf 
landsdelen met een gesloten huishouding en gemeenten van tenminste honderdduizend inwoners 
voor ogen. De besparing gaat uit van een daling van het aantal gemeenteambtenaren doordat 
gemeenten groter worden of met elkaar gaan samenwerken. Er is uitgegaan van het 
rekenkundige equivalent van een vermindering met 75 gemeente in de periode tot 2017. Voor de 
totale periode komt deze benadering neer op een  resterend aantal van 100-150 gemeenten in 
2025. Dit leidt tot een uitname uit het Gemeentefonds.  

Het ontslagrecht van ambtenaren wordt in overeenstemming gebracht met het ontslagrecht van 
werknemers buiten de overheid. Ook secundaire arbeidsvoorwaarden  van ambtenaren worden – 
na raadpleging van de sociale partners – gelijkgetrokken met die in de private sector 

VNG geeft aan: Gemeenten moeten taken kunnen oppakken, maar hebben als uitgangspunt dat zij 
zelf kiezen voor de wijze waarop zij samenwerking vormgeven: via meer en intensievere 
samenwerking en/of samenvoeging. Schaalvergroting is niet leidend bij de oplossing van 
maatschappelijke vraagstukken en moet dus als doel op zichzelf worden beschouwd. 
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Financieel  
In het regeerakkoord en de decembercirculair wordt melding gemaakt dat het BTW-compensatiefonds 

zal worden afgeschaft. Op 21 januari 2013 heeft het kabinet echter bekend gemaakt dat wordt 
afgezien van het voornemen om het BTW-compensatiefonds af te schaffen.  Met het voornemen 
tot afschaffing van het BCF was een bezuiniging ingeboekt van in totaal € 550 mln per jaar, die 
opgebracht moest worden door de gemeenten en provincies. Die bezuinigingsmaatregel blijft in 
feite van kracht, maar wordt nu in mindering gebracht op de uitkering uit het gemeente- en het 
provinciefonds  

Algemeen beeld dat de accressen (algemene uitkering gemeentefonds) in 2013 en 2014 eerst licht 
naar boven worden bijgesteld, maar in jaren daarna naar beneden bijgesteld. Bij voorjaarsnota 
meer uitwerking te verwachten 

Decentrale overheden gaan in 2013 verplicht schatkistbankieren 
De doorwerking van de normeringsystematiek (samen trap-op-trap-af) leidt tot een daling vanhet 

Gemeentefonds/Provinciefonds 
Nullijn voor de contractloonstijging een budgettaire nullijn voor de loonsom voor overheidspersoneel in 

2012 en 2013.  
Wet HOF De invoering van de wet Houdbare overheidsfinanciën wordt voortgezet. Het wetsvoorstel is 

ingediend bij de tweede kamer. 
Transitiekosten Regionale Uitvoeringsdiensten Het gemeentefonds wordt in 2012 eenmalig met € 19,2 

miljoen verhoogd ivm de transitiekosten van RUD's.  
Financieel toezicht irt generiek toezicht Het financieel toezicht maakt geen onderdeel uit van de Wet 

Generiek Toezicht (RGT) die per 1 oktober 2012 is ingevoerd. Het financiële toezicht is een 
toezichtsvorm die niet wordt gewijzigd door de wet RGT en die wordt uitgevoerd door provincies 
op de gemeenten en hun GR's en door het ministerie van BZK op de provincies en de 
gemeenschappelijke regelingen waarin provincies participeren. daarbij wordt er vooral op gelet of 
de begroting structureel in evenwicht is. 

 
 
Samenvatting van de financiële effecten van de poli tieke ontwikkelingen op de 
meerjarenbegroting 2013- 2016 
 

2013 2014 2015 2016

Resultaat meerjarenbegroting, november 2012 281.906 175.192 -53.496 306.702

Effecten decembercirculaire/regeerakkoord 134.440 -709.966 -1.199.389 -1.880.654

Verwacht resultaat 416.346 -534.774 -1.252.885 -1.573.952
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Jaarrekening 2012 
 
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
Met de jaarrekening wordt via de balans met toelichting en de clusterrekening met toelichting, de 
financiële verantwoording afgelegd over het jaar 2012. 
 
 De jaarrekening 2012 bestaat uit: 
 

• Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

• Balans per 31 december 2012 
 

• Clusterrekening over het begrotingsjaar 2012 
 

• Toelichting op de balans 
 

• Toelichting op de Clusterrekening  
 

• SiSa 2012 Bijlage verantwoordingsinformatie 
 

• Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Grondslagen voor waardering resultaatbepaling  
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten 2004 (BBV), welke op een aantal uitzonderingen na, is gebaseerd op de 
verslaggeving voorschriften volgens het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9. 
 
 
Waarderingsgrondslagen. 
De waarderingsgrondslagen van de jaarrekening van de Gemeente Tynaarlo zijn in lijn met de BBV 
en de financiële verordening. Voor waardering wordt uitgegaan van de historische kostprijs tenzij 
anders vermeld. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. Kosten en 
opbrengsten worden verantwoord op basis van het baten en lasten stelsel. Winsten worden alleen in 
aanmerking genomen als ze gerealiseerd zijn. Verliezen en risico’s die hun oorsprong hebben voor 
het einde van het boekjaar, worden opgenomen als zij bekend zijn geworden voor de opstelling van 
de jaarcijfers. 
 
Het jaar 2012 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 1.628.687 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs  
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.  
 
Materiële vaste actia 
Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.  
De afschrijving vindt plaats volgens zowel de lineaire als de annuïteitenmethode, naar algemeen 
aanvaarde grondslagen en is gebaseerd op de verwachte gebruiks- of levensduur.  
 
Financiële vaste activa 
De onder de Financiële vaste activa opgenomen leningen verstrekt aan derden worden gewaardeerd 
tegen nominale waarden. De belangen in deelnemingen tegen verkrijgingprijs of marktwaarde als 
deze lager is als de verkrijgingprijs. 
 
Voorraden  
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel 
lagere marktwaarde. In het kader van de BBV dienen de gronden van de nog niet in exploitatie 
genomen gronden te worden getoetst aan de marktwaarde. De boekwaarde mag daarbij de 
marktwaarde niet overstijgen. De rente en andere kosten mogen worden bijgeschreven op de 
boekwaarde zolang deze boekwaarde de markwaarde niet overstijgt. Ten aanzien van de 
aangekochte gronden waarvoor weliswaar nog geen exploitatieopzet is vastgesteld maar wel de 
intentie is uitgesproken om te gaan ontwikkelen worden de gronden gewaardeerd tegen de 
aankoopprijs en rente- en andere kosten.  
 
Winstneming uit complexen. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen winstneming en liquidatie. In principe wordt de winst uit een 
complex gehaald als deze is gerealiseerd. Bij liquidatie later, zal dan nog een klein resultaat over 
blijven. 
Winst is gerealiseerd als in een (deel-)plan de opbrengsten de kosten hebben goedgemaakt. Er is dan 
een positief saldo oftewel een negatieve boekwaarde. Het meerdere kan worden uitgenomen onder 
aftrek van de nog te maken kosten, de nog te realiseren opbrengsten en de resterende risico’s. 
 
 
Vorderingen 
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, indien noodzakelijk verminderd met een 
voorziening voor oninbare bedragen. 
 
Reserves 
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen die zich hebben voorgedaan per 
balansdatum en waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen zijn 
opgenomen tegen nominale of contante waarde. 
 
Langlopende schulden 
Onder de langlopende schulden worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke rentetypische 
looptijd van één jaar of langer. De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de 
oorspronkelijke waarde vermindert met de aflossingen. 
 
Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Bepalingsgrondslagen resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Voor zover 
noodzakelijk zijn ten laste van de exploitatie voorzieningen getroffen voor: 

• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang per balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs in te schatten; 

• risico’s ter zake van verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs in te schatten. 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen, respectievelijk schulden uit hoofde 
van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden 
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij 
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, 
overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde 
als die van de meerjarenraming namelijk vier jaar. Als er sprake is van (eenmalige) schokeffecten 
(reorganisaties) moet wel een verplichting worden gevormd. 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het 
dividend betaalbaar wordt gesteld. 
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Balans per 31 december 2012 
(bedragen x € 1.000,-) 
 
ACTIVA 
 

31.12.2012 31.12.2011 

Vaste activa      
     
Immateriële vaste activa     
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo 
van agio en disagio 12  17  
Totaal immateriële vaste activa  12  17 
     
Materiële vaste activa      
Investeringen met een economisch nut 57.833  57.617  
Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut 2.462  2.456  
Totaal materiële vaste activa  60.295  60.073 
     
Financiële vaste activa     
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 61  61  
Leningen aan woningbouwcorporaties 21.152  21.537  
Leningen aan deelnemingen 2.601  3.428  
Overige langlopende leningen 953  983  
Totaal Financiële vaste activa  24.767  26.009 
     
Totaal vaste activa   85.074  86.099 
     
Vlottende activa      
     
Voorraden      
Grond en hulpstoffen     
    - niet in exploitatie genomen bouwgronden 8.013  7.507  
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 45.163  48.042  
Geactiveerde kosten initiatieven  1.258  1.495  
Totaal voorraden  54.434  57.044 
     
     
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar      
Vorderingen op openbare lichamen 2.230  2.862  
Overige vorderingen  811  2.403  
Totaal uitzettingen met een looptijd korter dan één  jaar  3.041  5.265 
     
Liquide middelen      
Kassaldi 1  2  
Banksaldi 16  15  
Totaal liquide middelen   17  17 
     
     
Overlopende activa      
Nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel  544  873  
Overige overlopende activa 1.917  1.714  
Totaal overlopende activa  2.461  2.587 
     
Totaal vlottende activa   59.953  64.913 
     
TOTAAL ACTIVA   145.027  151.012 
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Het risicodragend bedrag voor de Gemeente Tynaarlo met betrekking tot gegarandeerde geldleningen 
bedraagt ultimo 2012 € 38.046.565 
 
 

PASSIVA 
 

31.12.2012 31.12.2011 

Vaste passiva      
     
     
Eigen vermogen     
Algemene reserve 10.485  13.095  
Bestemmingsreserves 42.350  45.569  
Resultaat na bestemming 1.629  -2.019  
Totaal eigen vermogen   54.464  56.645 
     
     
     
Voorzieningen     
Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s 0  24  
Voorziening ter egalisering van de kosten 2.101  1.798  
Voorziening voor middelen van derden met gebonden bestemming 1.331  1.492  
Totaal voorzieningen  3.432  3.314 
     
     
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of lan ger      
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen  76.137  81.923  
Totaal vaste schulden met een looptijd van één jaar  of langer  76.137  81.923 
     
     
     
Totaal vaste passiva   134.033  141.882 
     
     
     
Netto-vlottende schulden met een looptijd korter da n één jaar.      
Banksaldi 1.357  2.819  
Overige schulden 6.928  2.996  
Totaal netto-vlottende schulden korter dan één jaar .   8.285  5.815 
     
     
     
     
     
     
Overlopende passiva      
Vooruitontvangen bedragen betreffende uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel 

685  936  

Overige overlopende passiva 2.024  2.379  
Totaal overlopende passiva   2.709  3.315 
     
     
     
     
     
     
Totaal vlottende passiva   10.994  9.130 
     
TOTAAL PASSIVA   145.027  151.012 
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Toelichting op de balans per 31 december 2012 
 
ACTIVA 
 
Vaste activa 
De vaste activa hebben ultimo 2012 een waarde van ongeveer € 85,1 miljoen en zijn onderverdeeld in 
immateriële, materiële en financiële vaste activa. De netto investeringen in de vaste activa bedroegen 
in 2012 ruim € 1,6 miljoen inclusief verminderingen en bijdragen van derden. Op de vaste activa werd 
in 2012 voor een bedrag van ongeveer € 2,2 miljoen afgeschreven. 
 

 
 
Immateriële vaste activa  
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs  
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.  
De resterende afschrijvingstermijn van de boekwaarde van de kosten van het sluiten van geldleningen 
is gelijk aan de looptijd van de lening. Nieuwe investeringen worden direct ten laste van de exploitatie 
gebracht. In 2012 zijn er geen investeringen gedaan in immateriële vaste activa.  
 
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende 2012: 
 

 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden onderscheiden in: investeringen met een economisch nut en 
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Het onderstaande overzicht geeft 
dat onderscheid van de materiële vaste activa weer.  

Er zijn geen materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven.  
 
 
 
 
 
 
 

De vaste activa bestaat uit: 31-12-2012 31-12-2011 

 € € 
   
Immateriële vaste activa 12.434 17.017 
Materiële vaste activa 60.295.454 60.072.509 
Financiële vaste activa 24.767.006 26.009.049 
   

 85.074.894 86.098.575 

 Boekwaarde 
1-1-2012 

Vermeer -
deringen 

Vermin - 
deringen 

Afs chrij -
vingen 

Boekwaarde 
31-12-2012 

 € € € € € 
      
Kosten sluiten geldleningen 
en saldo van agio en disagio 17.017 0 0 4.583 12.434 
      

 17.017 0 0 4.583 12.434 

 31-12-2012 31-12-2011 

 € € 
   
Investeringen met economisch nut 57.833.282 57.616.627 
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 2.462.172 2.455.882 
   

 60.295.454 60.072.509 
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Investeringen met economisch nut 
Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.  
De afschrijving vindt plaats volgens zowel de lineaire als de annuïteitenmethode, naar algemeen 
aanvaarde grondslagen en is gebaseerd op de verwachte gebruiks- of levensduur.  
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de investeringen met een economisch nut 
gedurende 2012: 

 
In het volgende overzicht worden de in het boekjaar gedane investeringen > € 35.000 weergegeven.  
 
Omschrijvingen Krediet  Werkelijk 

besteed 
2012 

Bijdrage 
derden 
in 2012 

Cum. 
besteed 
t/m 2012 

     
Bedrijfsgebouwen      
Voorbereidingskrediet MFA Zeijen 531.440 175.739  316.729 
Voorbereidingskrediet MFA Yde 490.424 113.447  529.267 
Voorbereidingskrediet MFA Groote Veen  1.525.022 73.920  252.940 
Realisatie MFA Yde-de Punt  2.742.861 1.066.811  1.114.121 
Realisatie MFA Zeijen 2.537.322 59.680  59.680 
Renovatie zwembad Aqualaren  2.229.982 -113.584 * 0 
Renovatie zwembad De Leemdobben  1.252.999 87.821  963.172 
Renovatie zwembad Lemferdinge  1.217.014 38.342  1.137.433 
Overname aanbouw sporthal De Kamp 309.500 64.996  125.496 
Kleedaccomodatie SV Yde 190.000 -42.343 ** 200.897 
Aanpassingen gemeentehuis 401.000 99.061  99.061 
     
Grond -, weg en waterbouwkundige werken      
Voorbereiding Eelde/ Paterswolde 300.000 54.246  268.284 
Randvoorziening Eelde Oost 2.527.000 284.552  1.504.627 
Rioleringsmaatregelen fase 3 VK Zuidlaren  1.284.000 354 720.000 1.017.557 
Aanpassing riolering Zuideinde 417.000 85.182  85.182 
Baggeren vijvers  479.000 72.239  323.413 
Aanleg riolering Bruilweering en de Leegte 204.575 300.700  300.700 
Krediet uitbreiding begraafplaats De Duinen   396.490 126.787  211.986 
     
Vervoersmiddelen      
Brandweervoertuig Eelde en Zuidlaren  320.000 141.509  288.102 
Tractieplan 2012 10 jaar  612.500 218.186  279.436 
 
     
* De renovatie van zwembad Aqualaren heeft geen doorgang gevonden. Een deel van de al gemaakt kosten betreft onderhoud 
en wordt gedekt uit de voorziening onderhoud gebouwen. De rest van de gemaakte kosten zijn afgeboekt en conform de 
voorjaarsbrief ten laste van cluster vijf gebracht. 
 
**De negatieve besteding heeft te maken met het terugvorderen van de btw op de investering.  

 Boekwaarde 
1-1-2012 

Vermeer -
deringen 

Vermin - 
deringen 

Afschrij -
vingen 

Boekwaarde 
31-12-2012 

 € € € € € 
      
Gronden en terreinen 3.994.161 0 0 0 3.994.161 
Woonruimten 52.269 0 0 523 51.746 
Bedrijfsgebouwen 32.069.352 1.925.183 288.590 1.130.676 32.575.269 
Grond-, weg en 
waterbouwkundige werken 19.716.292 1.131.036 863.894 768.357 19.215.077 
Vervoermiddelen 835.565 387.558 1.862 75.897 1.145.364 
Machines, apparaten en 
installaties 167.551 0 0 25.837 141.714 
Overige materiële vaste 
activa 781.437 10.000 0 81.486 709.951 

 57.616.627 3.453.777 1.154.346 2.082.776 57.833.282 
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Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 
De investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen 
van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij 
raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief lineair 
afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven 
tijdsduur. Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de investeringen in de openbare 
ruimte met maatschappelijk nut gedurende 2012. 
 

 
Financiële vaste activa  
De kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen 
nominale waarde. Er is geen voorziening voor eventuele oninbaarheid in mindering gebracht.  
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de mutaties in de financiële vaste activa die 
zich gedurende 2012 hebben voorgedaan.  
 

 
De leningen aan deelnemingen bestaat voor een bedrag ad € 811.512 uit een vordering op Verkoop 
B.V. wat is ontstaan uit de verkoop van aandelen van Essent. Voor deze vordering is een voorziening 
gevormd voor mogelijke oninbaarheid ad € 811.512 die in mindering is gebracht op de leningen aan 
deelnemingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Boekwaarde 
1-1-2012 

Vermeer -
deringen 

Vermin - 
deringen 

Afschrij -
vingen 

Boekwaarde 
31-12-2012 

 € € € € € 
      
Grond-, weg en 
waterbouwkundige werken 1.592.576 329.452 349.488 139.344 1.433.196 
Machines, apparaten en 
installaties 863.306 198.321 0 32.651 1.028.976 
      

 2.455.882 527.773 349.488 171.995 2.462.172 

 Boekwaarde 
1-1-2012 

Vermeer -
deringen 

Vermin - 
deringen 

Aflossing/ 
voorziening 

Boekwaar
de 31-12-

2012 
 € € € € € 
Kapitaalverstrekkingen aan:       
  deelnemingen 60.344 0 0 0 60.344 
Leningen aan:       
  Woningbouwcorporaties 21.537.154 0 0 385.340 21.151.814 
  deelnemingen 4.239.733 0 826.875 811.512 2.601.346 
  Overige langlopende leningen 983.330 0 15.000 14.828 953.502 
      

 26.820.561 0 841.875 1.211.680 24.767.006 
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Vlottende activa  
 
Voorraden 
De voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën. Op de geactiveerde kosten 
initiatieven is de voorziening egalisatie initiatieven OBT (€ 151.543) in mindering gebracht.  
 

  
 
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de marktwaarde 
lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt een verliesvoorziening getroffen voor het 
verschil tussen de boekwaarde en de lagere marktwaarde of wordt afgewaardeerd naar deze lagere 
marktwaarde. Indien de noodzakelijke waardecorrectie via het treffen van een voorziening is gedaan 
dan wordt de voorziening verhoogd of verlaagd wanneer de marktwaarde in een later stadium verder 
afneemt dan wel weer oploopt.   
 
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden bevinden zich op de startfase van het 
vervaardigingsproces als er een reëel en stellig voornemen bestaat voor bebouwing in de nabije 
toekomst. Met dit uitgangspunt mogen onder de bijkomende kosten van de vervaardigingsprijs de 
diverse aan de aankoop en verwerving van de grond verbonden kosten begrepen worden. Hierbij kan 
gedacht worden aan: rente, kosten van bodemonderzoek, indirecte kosten van het ambtelijk apparaat, 
ook in het kader van de planvorming, en de kosten van tijdelijk  beheer. Het bijschrijven van deze 
kosten op de boekwaarde is gemaximeerd tot de marktwaarde. Ten aanzien van de aangekochte 
gronden waarvoor weliswaar nog geen exploitatieopzet is vastgesteld maar wel de intentie is 
uitgesproken om te gaan ontwikkelen worden de gronden gewaardeerd tegen de aankoopprijs en 
rente- en andere kosten.  
 
In onderstaande tabel worden de boekwaarden aan het begin van het jaar, de vermeerderingen en 
verminderen, alsmede de afwaardering weergegeven van de projecten niet in exploitatie. 
 

 
De waarde van de agrarische gronden is, zoals al gemeld, in 2012 opgehoogd van € 2,30 naar € 2,60. 
Hierdoor is een deel van de voorziening afwaardering gronden, namelijk € 207.729,- vrij komen te 
vallen. De boekwaarden per m2 betreffen de boekwaarden op basis van de historische kostprijs. 
M.u.v. Tienelswolde, PBH en De Bronnen zijn alle gronden afgewaardeerd naar de huidige 
bestemmingswaarde. 
 
 
 
 
 

 31-12-2012 31-12-2011 

 € € 
   
Grond en hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden  8.012.750 7.507.457 
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 45.162.420 48.042.326 
Geactiveerde kosten initiatieven 1.258.372 1.495.011 
   

 54.433.542 57.044.794 
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In de volgende tabel worden het boekwaarde verloop weergegeven van de projecten in exploitatie. 
 

 
In onderstaande tabel worden, naast de totale nog te maken kosten en opbrengsten, ook de voorziene 
resultaten zowel op eindwaarde als contante waarde vermeld. 
De voorziene voorliezen (op contante waarde) worden in 2012 daadwerkelijk genomen. Voor het 
project Ter Borch wordt van het voorziene resultaat € 1 mln voorzien en het restant wordt 
daadwerkelijk als verlies genomen. Concreet betekent dit dat de betreffende grondexploitaties 
beginnen met een nihil saldo als resultaat. 
Wellicht ten overvloede, de kolom nog te maken kosten en opbrengsten geeft de totale begroting van 
het project weer. Het is niet zo dat we deze kosten en opbrengsten nog daadwerkelijk moeten gaan 
maken respectievelijk ontvangen. De huidige boekwaarden zijn gerealiseerd en deze dienen in 
mindering te worden gebracht op de totale ramingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ten opzichte van de voorgaand boekjaar zijn de totale geraamde kosten verhoogd met € 6,2 miljoen 
en zijn de opbrengsten verhoogd met € 266.000,-  
 
 
In onderstaande tabel worden de boekwaarden van de geactiveerde kosten van initiatieven 
weergegeven. 
 
Initiatieven Boekwaarde  Uitgaven  Ontvangsten  Afwaardering/  Boekwaarde  

  1-1-2012     voorzien 31-12-2012 

Centrumplan Eelde 1.061.756 174.435 520.001   716.190 

Centrumplan Vries 483.683 118.152 28.694 150.000 423.141 

Generaal Snijdersweg 104.616 9.001 0   113.617 

Obs Paterswolde-Noord -6.493 11.917 0   5.424 

Overige initiatieven 82.641 184.635 77.036 190.240 0 

1.726.203 498.140 625.731 340.240 1.258.372 
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of korter kunnen als volgt 
worden gespecificeerd.  
 

 
 
 
Het saldo van de vorderingen op openbare lichamen hebben voornamelijk betrekking op vorderingen 
op ministeries en voorschotten compensabele BTW.  
 
Aan de voorziening voor oninbaarheid wordt ieder jaar een bedrag van € 35.500 toegevoegd. Bij het 
opmaken van de jaarrekening wordt bekeken of de voorziening toereikend is.  
 
 
Liquide middelen 

Overlopende activa  
De overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar en worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde.  
 

 
 
Nog te ontvangen bedragen inzake uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 
 

 
 
 
 

 Saldo  
Per  

31-12-2012 

Voorziening 
oninbaarheid  

Gecorrigeerd saldo  
per              per  

31-12-2012    31-12-2011 
 € € € € 
Vorderingen op openbare lichamen 2.229.756 0 2.229.756 2.861.938 
Overige vorderingen 1.027.073 216.423 810.650 2.402.428 
     

 3.256.829 216.423 3.040.406 5.264.366 

 31-12-2012 31-12-2011 

 € € 
   
Kassaldi 800 2.460 
Banksaldi 16.321 15.430 
   

 17.121 17.890 

 31-12-2012 31-12-2011 

 € € 
   
Nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel  543.852 873.015 
Overige overlopende activa 1.916.904 1.713.566 
   

 2.460.756 2.586.581 

 Saldo  
1-1-2012 

Toe-  
voeging 

Vrij - 
gevallen  

Saldo  
31-12-2012 

 € € € € 
BBZ 212.183 222.187 212.183 222.187 
IAU 2009 en 2010 503.331 0 503.331 0 
Substainable Energy Planning Interreg 90.277 124.772 0 215.049 
Subsidie Part. Landschapselementen 67.224 69.761 30.369 106.616 
     

 873.015 416.720 745.883 543.852 
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Overige overlopende activa 
De overige overlopende activa zijn onder te verdelen in de volgende posten: 
 

 
 
 
Vaste Passiva 
 
Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen is te verdelen in de volgende posten: 
 

 
 
Algemene reserves 
Het verloop van de algemene reserves in 2012 wordt in het onderstaande overzicht per reserve 
weergegeven.  
 

 
 

 31-12-2012 31-12-2011 

 € € 
   
Afvalstoffenheffing 701.225 710.629 
Afrekening ISD 257.040 109.085 
Toeristenbelasting  230.000 231.000 
Nog te ontvangen leges 203.754 0 
Afrekening Alescon 154.616 4.279 
Vooruitbetaalde bedragen  81.112 50.476 
WMO hulp bij huishouden  55.000 0 
Eigen bijdrage CAK 54.591 100.000 
Nog te ontvangen pachten/visrechten/huur 52.474 15.701 
Nog te ontvangen huur sportzalen 4e kwartaal 52.341 0 
Forensenbelasting 47.000 47.000 
Overige overlopende activa 27.751 14.750 
Nog te ontvangen BWS geld 0 310.856 
Algemene uitkering 2011 0 109.439 
Te ontvangen dividendbelasting 0 10.351 
   
 1.916.904 1.713.566 

 31-12-2012 31-12-2011 

 € € 
   
Algemene reserves 10.484.940 13.095.264 
Bestemmingsreserves 42.349.745 45.569.353 
Resultaat na bestemming 1.628.687 -2.019.668 
   

 54.463.372 56.644.949 

 Saldo  
per 

1-1-2012 

Best. 
Resultaat  

2011 

Toe- 
voeging 

Ont -
trekking 

Saldo  
31-12-
2012 

 € € € € € 
      
Algemene reserve calamiteiten 9.435.852 0 2.495.062 4.255.199 7.675.715 
Algemene reserve grote investeringen 3.659.412 -2.019.668 6.801.222 5.631.741 2.809.225 
      

 13.095.264 -2.019.668 9.296.284 9.886.940 10.484.940 
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Algemene reserve calamiteiten 
Deze reserve is ingesteld om tegenvallers als gevolg van calamiteiten te kunnen opvangen. In dit 
saldo is een bedrag verdisconteerd van € 3.000.000 zijnde het bedrag voor nieuw beleid, voor de 
bestuursperiode 2014 en volgende jaren.  
 
Saldo 1 -1-2012  9.435.852 
Bij: Bespaarde rente 424.613  
 Reserve OBT overhevelen naar de ARCA 2.070.449  
   2.495.062 
Af: Toevoeging bespaarde rente aan de ARGI -424.613  
 Overheveling van de ARCA naar de ARGI   -3.830.586  
   -4.255.199 
Saldo 31 -12-2012  7.675.715 

 
 
 
Algemene reserve grote investeringen 
Deze algemene reserve is ingesteld bij de start van de Gemeente Tynaarlo in 1998. Doel hierbij is om 
algemene middelen beschikbaar te hebben voor nieuw beleid, waarbij het accent kwam te liggen op 
grote investeringen.  
 
Saldo 1 -1-2012  3.659.412 
Bij: Rentebaten bestemmingsreserves en voorzieningen 1.317.218  
 Dotatie i.v.m. onttrekking uit de ARCA 3.830.586  
 Dotatie i.v.m. resultaat najaarsnota 664.451  
 Compensatievergoeding voor onderhoud wegen en groen 110.000  
 Dotatie i.v.m. rentederving inzet gelden van verkeersplan 60.000  
 Dotatie i.v.m. terugbetaling groot onderhoud wegen 90.000  
 Dotatie i.v.m. afsluiten reserve klimaatbeleid 31.692  
 Dotatie i.v.m. afsluiten reserve maatschappelijke stages 11.000  
 Dotatie i.v.m. afsluiten reserve groenbeheersplan  31.946  
 Dotatie i.v.m. afsluiten reserve ontwerpfase voorz. Ter Borch 205.944  
 Dotatie i.v.m. afsluiten reserve OLP Ter Borch 12.064  
 Dotatie overschot reserve BCF 407.375  
 Dotatie i.v.m. niet volledig benutte kapitaallasten De Duinen 9.946  
 Dotatie i.v.m. restant kosten onderwijsbeleid 19.000  
   6.801.222 
Af: Bestemming resultaat 2011 -2.019.668  
 Bestemming resultaat 2011 via de perspectievennota 2012 -1.245.980  
 Dekking incidenteel nieuw beleid 2012 -2.152.747  
 Dekking resultaat begroting 2012 -526.734  
 Dekking rijksbezuinigingen 2012 juni-circulaire -405.000  
 Onttrekking als algemeen dekkingsmiddel t.b.v. de exploitatie -178.063  
 Dekking lagere bouwleges 2012-2015 -280.281  
 Dekking resultaat voorjaarsbrief -166.303  
 Dekking boekwaardeplafond 2012-2015 -50.000  
 Dekking overige bijstellingen  -97.933  
 Dekking afkoopsom stichting Baasis -60.700  
 Dekking frictiekostenbudget -200.000  
 Dekking t.b.v. herziening GVVP 2012 -30.000  
 Dekking t.b.v. Reconstructie dorpsstraat Tynaarlo -80.000  
 Dekking t.b.v. verb. Verkeersveiligheid Eisenbroeken Tynaarlo -48.000  
 Onttrekking t.b.v. BOR-niveau wegen en groen   -110.000  
   -7.651.409 
Saldo 31 -12-2012  2.809.225 

 
 
Het saldo van de Algemene reserve grote investeringen is vrij besteedbaar.  
 
In de begroting van 2013 vindt een aanwending plaats voor incidenteel nieuw beleid van € 1.831.488.  
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Bestemmingsreserves 
Het verloop van de bestemmingsreserves in 2012 wordt in het onderstaande overzicht per reserve 
weergegeven.  

 
 
Het verloop in 2012 van de bestemmingsreserves word t hieronder per reserve weergegeven: 
 
 
Reserve nieuwbouw gemeentehuis 
Deze reserve is ingesteld ter dekking van het overgrote deel van de kapitaallasten van de bouw van 
het nieuwe gemeentehuis te Vries. De reserve wordt vanaf 2005 in een periode van 40 jaar 
aangewend. 
 
Saldo 1 -1-2012  9.586.473 
Bij: Bespaarde rente 575.188  
Af: Dekking t.b.v. de kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis -858.283  
   -283.095 
Saldo 31 -12-2012  9.303.378 

 
 
Egalisatiereserve BTW-compensatie 
De reserve is in 2003 ingesteld om de effecten voortvloeiende uit de invoering van het btw-
compensatiefonds op te vangen. In 2012 t/m 2013 vallen de 9e en 10e tranche van ieder € 160.000 vrij 
ten gunste van de exploitatie. Vanaf 2012 worden de jaarlijkse toevoegingen ten laste van reiniging en 
riolering teruggesluisd naar de exploitatie.   
 
Saldo 1 -1-2012  738.733 
Bij: Bespaarde rente 33.243  
 Dotatie ten laste van de exploitatie 402.812  
   436.055 
Af: Dekking t.b.v. exploitatie -165.679  
 Dekking begroting  -400.000  
 Dotatie aan de Argi -407.375  
   -973.054 
Saldo 31 -12-2012  201.734 

 
 
Reserve mechanisatie buitendienst 
Deze reserve is in het verleden ingesteld om vervangingen binnen het wagenpark van 
gemeentewerken mogelijk te maken.  
 
Saldo 1 -1-2012  573.487 
Bij: Bespaarde rente 25.807  
 Reservering voor vervangingsinvesteringen en tractieplan 100.000  
   125.807 
Af: Dekking t.b.v. kapitaallasten -39.729  
   -39.729 
Saldo 31 -12-2012  659.565 

 
 
 
 

 Saldo  
per 

1-1-2012 

Best. 
Resultaat  

2011 

Toe- 
voeging 

Ont -
trekking 

Saldo  
31-12-2012 

 € € € € € 
Bestemmingsreserves 45.569.353 0 4.782.509 8.002.117 42.349.745 

 45.569.353 0 4.782.509 8.002.117 42.349.745 
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Reserve brandweer materieel 
Deze reserve is enkele jaren geleden ingesteld om als buffer te fungeren voor de incidentele aankoop 
van kleinschalig brandweermaterieel zoals vermeld in het beheersplan brandweer. In 2004 is besloten 
om in deze reserve ook middelen te storten ten behoeve van toekomstige vervangingen van 
voertuigen. 
 
Saldo 1 -1-2012  1.088.684 
Bij: Bespaarde rente 48.991  
Af: Dekking t.b.v. kapitaallasten  -70.987  
   -21.996 
Saldo 31 -12-2012  1.066.688 

 
Reserve lokaal onderwijs  
De reserve is specifiek ingesteld voor het lokaal onderwijs en dient er voor de niet uitgegeven 
middelen binnen het onderwijshuisvestingsbeleid in enig jaar beschikbaar te houden voor 
onderwijskundige ontwikkelingen in enig jaar. De uitvoering hangt nauw samen met het integrale 
accommodatiebeleid.  
 
Saldo 1 -1-2012  97.620 
Bij: Bespaarde rente 4.393  
Af: Vrijval t.b.v. krediet meerjarenplan onderwijshuisvesting -93.393  
   -89.000 
Saldo 31 -12-2012  8.620 

 
 
Reserve integraal accommodatiebeleid 
De reserve is in 2004 specifiek ingesteld ten behoeve van toekomstige investeringen betreffende het 
integraal accommodatiebeleid.  
 
Saldo 1 -1-2012  5.398.512 
Bij: Bespaarde rente 242.933  
 Resultaatbestemming 2011 112.980  
 Reservering vrijval kapitaallasten   47.833  
 Restant IAB gelden 2012 752.120  
   1.155.866 
Saldo 31 -12-2012  6.554.377 

 
 
Reserve gebouwenbeheer elektraveiligheid 
Het instellen van deze reserve is besloten bij de behandeling van de najaarsnota 2006. De reserve 
wordt gebruikt voor de afdekking van de kapitaallasten van investeringen in de elektraveiligheid in de 
gemeentelijke gebouwen in de komende jaren. 
 
Saldo 1 -1-2012  79.748 
Bij: Bespaarde rente 3.589  
Af: Dekking t.b.v. kapitaallasten  -11.458  
   -7869 
Saldo 31 -12-2012  71.879 

 
 
Reserve mee te nemen gelden 2011 
In deze reserve zijn de middelen gestort die benodigd waren voor dekking van de nog te maken 
kosten over het jaar 2011 in 2012. 
 
Saldo 1 -1-2012  1.811.358 
Af: Mee te nemen gelden 2011  -1.811.358 
Saldo 31 -12-2012  0 
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Reserve mee te nemen gelden 2012 
In deze reserve zijn de middelen gestort die benodigd waren voor dekking van de nog te maken 
kosten over het jaar 2012 in 2013. 
 
Saldo 1 -1-2012  0 
Bij: Mee te nemen gelden 2012  426.389 
Saldo 31 -12-2012  426.389 

 
 
 
 
Reserve pensioenverplichting wethouders 
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de opbouw van pensioenen van de wethouders. Voor een 
aantal wethouders gaat de gemeente zelf geld reserveren voor het opbouwen van de pensioenen, in 
plaats van het uit te besteden aan een verzekeraar. De verwachting is dat pensioenen van de 
wethouders in de toekomst worden ondergebracht bij één instantie, waarschijnlijk het ABP. 
   
Saldo 1 -1-2012  0 
Bij: Resultaatbestemming 2011  235.000 
Saldo 31-12-2012  235.000 

 
 
Reserve dekking raadsinformatiesysteem  
Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de kapitaallasten van het Ris-Bis systeem. 
 
Saldo 1 -1-2012  35.468 
Bij: Bespaarde rente  1.596  
Af: Kapitaallasten Ris-Bis systeem -8.351  
   -6.755 
Saldo 31 -12-2012  28.713 

 
 
Reserve informatiebeleid.  
De reserve is ingesteld om niet uitgegeven middelen binnen de automatiseringsbudgetten in enig jaar 
beschikbaar te houden voor grotere uitgaven in enig ander jaar. Uitgangspunt bij de herindeling is 
geweest om het totale budget voor automatisering constant te houden. 
 
Saldo 1 -1-2012  1.091.979 
    
Af: Dekking lasten informatiebeleidsplan  -241.546  
 Dekking kapitaallasten MIS -9.209  
   -250.755 
Saldo 31 -12-2012  841.224 

 
 
Reserve Groningen Airport 
Deze reserve is gevormd in 2004 en gevoed met middelen om de jaarlijkse bijdrage aan Groningen 
Airport t/m 2012 te kunnen voldoen. 
 
 
Saldo 1 -1-2012  35.207 
Af: Dotatie t.b.v. de jaarlijkse bijdrage aan Groningen Airport  -35.207 
Saldo 31 -12-2012  0 
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Reserve Actualisering/digitalisering bestemmingspla n 
Deze reserve is bestemd voor de afdekking van de kosten van het project actualisering en 
digitalisering van bestemmingsplannen. Gedurende 2012 hebben op deze reserve geen mutaties 
plaatsgevonden.  
Ultimo 2012 bedraagt de stand van de reserve € 104.692. 
 
 
Algemene reserve Ontwikkelingsbedrijf  
Bij de vorming van het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo (OBT) is deze reserve gevormd. 
In deze reserve worden de jaarlijkse overschotten boven de afdracht van € 500.000 gestort. Middels 
de perspectievennota 2012 is besloten het restant van de reserve toe te voegen aan de ARCA 
 
Saldo 1 -1-2012  2.192.556 
Bij: Bespaarde rente 98.664  
   98.664 
Af; Verliesneming Zuidoevers 2011 -20.771  
 Bijdrage AD 2012  -200.000  
 Reserve AR-OBT overhevelen naar de ARCA -2.070.449  
   -2.291.220 
Saldo 31 -12-2012  0 

 
 
 
Bestemmingsreserve inrichting OLP ter Borch 
De gevoteerde middelen voor het onderwijsleerpakket zijn in 2007 voorlopig gereserveerd. Deze 
reserve is in 2012 vrijgevallen t.g.v. de Argi 
 
Saldo 1 -1-2012  12.064 
Af: Vrijval t.g.v. de Argi  -12.064 
Saldo 31 -12-2012  0 

 
 
 
Bestemmingsreserve tijdelijke onderwijshuisvesting Ter Borch 
De middelen zijn gereserveerd voor de tijdelijke onderwijshuisvesting in Ter Borch. Gedurende 2012 
hebben op deze reserve geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2012 bedraagt de stand van de 
reserve € 114.703 
 
 
Bestemmingsreserve ontwerpfase voorziening Ter Borc h  
De middelen zijn gereserveerd voor de ontwerpfase van voorzieningen in Ter Borch. Deze reserve is 
in 2012 vrijgevallen t.g.v. de Argi omdat de MFA Borchkwartier is afgerond en het krediet is 
afgesloten. 
 
Saldo 1 -1-2012  205.944 
Af: Vrijval t.g.v. de Argi  -205.944 
Saldo 31 -12-2012  0 

 
 
Bestemmingsreserve bruidsschat stichting BAASIS 
De raden van Haren en Tynaarlo hebben besloten om het openbaar primair onderwijs met ingang van 
1 januari 2009 te verzelfstandigen. De bruidschat voor de nieuwe stichting maakt deel uit van dit 
besluit. De reserve is gevormd ter dekking van de afgesproken bruidsschatregeling. De reserve wordt 
aangewend in de periode van 2009 t/m 2012.  
 
Saldo 1 -1-2012  35.123 
Af: Dotatie t.l.v. Exploitatie i.v.m. 4e onttrekking bruidschat -35.123 
Saldo 31 -12-2012  0 
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Bestemmingsreserve groenbeheersplan  
Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen om de kosten van het groenbeheersplan uit te 
dekken. Deze reserve is in 2012 vrijgevallen t.g.v. de Argi 
 
Saldo 1 -1-2012  31.946 
Af: Vrijval t.g.v. de Argi  -31.946 
Saldo 31 -12-2012  0 

 
 
Bestemmingsreserve openbare orde en veiligheid 
Betreft een reserve om toekomstige kosten voor openbare orde en veiligheid uit te dekken. Dit budget 
wordt t/m 2011 onder ander ingezet voor; continueren van 1 fte brandpreventie functionaris, 
continueren van ½ fte oefencoördinator brandweer, het invullen van de functie controle en 
handhaving, de verhoging van de bijdrage RBD en GHOR, reservering extra kosten voor vorming van 
de Veiligheidsregio Drenthe en reservering gelden aanpassing huisvesting brandweer. 
 
Saldo 1 -1-2012  442.940 
Af: Dekking t.b.v. Krediet investeringen brandweer -226.850  
   -226.850 
Saldo 31 -12-2012  216.090 

 
 
 
Bestemmingsreserve MFA Tynaarlo sportvelden c.q. on twikkeling locatie van Wijk&Boerma  
Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de saneringskosten van de locatie van 
Wijk&Boerma. 
 
Saldo 1 -1-2012  1.079.440 
Af: Dekking kosten sanering van Wijk&Boerma  -31.528 
Saldo 31 -12-2012  1.047.912 

 
 
Bestemmingsreserve combinatiefunctionarissen  
Deze reserve is gevormd met niet bestede, beschikbaar gestelde middelen voor de 
combinatiefunctionarissen. En is bedoeld om de kosten van de combinatiefunctionarissen te dekken 
voor de periode 2010-2015.  
 
Saldo 1 -1-2012  93.119 
Bij: Overschot budget combinatiefunctionarissen 2012 98.878  
   98.878 
Saldo 31 -12-2012  191.997 

 
 
 
Bestemmingsreserve overschrijdingsregeling onderwij s 
De reserve is bedoeld voor dekking indien de gemeente moet doorbetalen aan het bijzonder onderwijs 
i.v.m. de overschrijdingsregeling.  
 
Saldo 1 -1-2012  55.659 
Af: Dekking afkoopsom Stichting Baasis  -55.659 
Saldo 31 -12-2012  0 
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Bestemmingsreserve dekking MFA Ter Borch 
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de MFA in Ter Borch 
 
Saldo 1 -1-2012  5.089.475 
Af: Dekking t.b.v. kapitaallasten 2012 Borchkwartier -207.67 
Saldo 31 -12-2012  4.881.798 

 
 
Bestemmingsreserve Maatschappelijke stages 
De reserve is bestemd voor het uitvoeren van maatschappelijke stages in 2010 en 2011.  
Deze reserve is in 2012 vrijgevallen t.g.v. de Argi 
 
Saldo 1 -1-2012  11.000 
Af: Vrijval t.g.v. de Argi -11.000 
Saldo 31 -12-2012  0 

 
 
Bestemmingsreserve Klimaatbeleid   
Deze bestemmingsreserve is gevormd ter afdekking van kosten voor energiebesparing van bestaande 
gebouwen. Deze reserve is in 2012 vrijgevallen t.g.v. de Argi 
 
Saldo 1 -1-2012  31.692 
Af: Vrijval t.g.v. de Argi -31.692 
Saldo 31 -12-2012  0 

 
 
Bestemmingsreserve stimulering bewegingsonderwijs 
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor de uitvoering van het bewegingsproject van het Hanze 
Instituut voor de sportsubsidie in 2010 en 2011. Het restant van de reserve wordt ingezet om conform 
de kadernota sport, verenigingsondersteuning te kunnen blijven bieden in 2013 en 2014. Gedurende 
2012 hebben op deze reserve geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2012 bedraagt de stand van de 
reserve € 29.648.   
 
 
    
Bestemmingsreserve riolering 
Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen om schommelingen op te vangen binnen het 
programma riolering. De voorziening riolering is in 2009 omgezet in een bestemmingsreserve riolering 
 
Saldo 1 -1-2012  3.028.307 
Bij: Resultaat programma 136.367  
   136.367 
Saldo 31 -12-2012  3.164.674 

 
 
 
Bestemmingsreserve wachtgelden gem.bestuur 
Deze reserve is ingesteld om de wachtgeldverplichtingen van gemeentebestuurders te kunnen 
afdekken. De wachtgeldverplichtingen zijn afgedekt tot maart 2018 
 
Saldo 1 -1-2012  353.972 
Af: Dekking wachtgeld 2012 -56.871  
   -56.871 
Saldo 31 -12-2012  297.101 
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Bestemmingsreserve participatie 
In 2011 is een bedrag van € 145.000 aan in het verleden ontvangen rijksbijdrage vrijgevallen omdat 
hier geen bestedingsverplichtingen meer tegenover staan. Deze middelen zijn gereserveerd voor 
inburgeringslasten in de toekomst. Vanaf 2012 worden hiervoor geen middelen meer van het rijk 
ontvangen.  
 
Saldo 1 -1-2012  0 
Bij: Resultaatbestemming jaarrekening 2011 145.000  
   145.000 
Af; Pilot budgetbeheer Nieuwe Stijl -24.000  
 Subsidie vluchtelingenwerk Noord Nederland -6.500  
   -30.500 
Saldo 31 -12-2012  114.500 

 
 
Bestemmingsreserve Vitaal Plattelandsbeleid 
Vanuit het budget Vitaal Platteland worden enerzijds LOP projecten in uitvoering genomen. Anderzijds 
betreft het initiatieven/projecten van derden die ook uit bijdragen tot realisatie van de ambities van het 
Vitaal Plattelandsbeleid. Tevens leveren deze projecten een belangrijke bijdrage aan versterking van 
de recreatieve en toeristische voorzieningen in onze gemeente.  
 
Saldo 1 -1-2012  0 
Bij: Mee te nemen gelden Vitaal Plattelandsbeleid 277.588  
   277.588 
Af:  Uitgaven Vitaal Plattelandsbeleid 2012 -40.102  
   -40.102 
Saldo 31 -12-2012  237.486 

 
 
Bestemmingsreserve groot onderhoud & herinrichting grote en kleine brink te Zuidlaren 
Deze reserve is ingesteld voor de dekking voor het project ‘groot onderhoud & herinrichting grote en 
kleine brink te Zuidlaren’.  
 
Saldo 1 -1-2012  0 
Mee te nemen gelden Brinkenplan 2012  350.000 
Saldo 31 -12-2012  350.000 

 
 
Bestemmingsreserve komplan Paterswolde 
Deze reserve is gevormd met niet bestede, beschikbaar gestelde middelen voor Komplan 
Paterswolde. En is bedoeld om de kosten voor het komplan Paterswolde uit  te dekken voor de 
periode 2012-2013 
 
Saldo 1 -1-2012  0 
Bij: Maatschappelijk nut komplan Paterswolde 82.160  
   82.160 
Af; Uitgaven komplan Paterswolde 2012 -35.974  
   -35.974 
Saldo 31 -12-2012  46.186 
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Bestemmingsreserve decentralisaties sociale domein.   
Deze reserve is gevormd met niet bestede, beschikbaar gestelde middelen voor de decentralisaties in 
het sociale domein. En is bedoeld om de kosten van de decentralisaties in het sociale domein te 
dekken voor de periode 2012-2016. 
 
Saldo 1 -1-2012  0 
Bij: Overschot budget decentralisaties in het sociale domein 35.586  
   35.586 
Saldo 31 -12-2012  35.586 

 
 
Bestemmingsreserve met inkomensfunctie 
Tot en met 2009 wordt van deze reserve jaarlijks een deel rentevrij gemaakt en deels overgeheveld 
naar de Argi en deels toegevoegd aan de exploitatie voor de afdekking van de kosten van de bijdrage 
aan de regiovisie. In 2009 is de reserve volledig aangewend. In de loop van 2009 is een deel van de 
opbrengst van de verkoop van Essent aan deze reserve toegevoegd om de derving van dividend op te 
vangen. In 2011 is de opbrengst van PBE Borssele aan deze reserve toegevoegd.  
 
Saldo 1 -1-2012  12.119.813 
Bij: Bespaarde rente 545.392  
   545.392 
Af: Dotatie t.b.v. de exploitatie  -545.392  
   -545.392 
Saldo 31 -12-2012  12.119.813 

 
 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen zijn in grote lijnen gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken 
verplichtingen. c.q. het voorzienbare verlies. De voorzieningen dubieuze debiteuren € 216.423            
(v.j. € 180.873) en afwaardering gronden € 7.414.261 (v.j. € 7.035.459 ) zijn verantwoord onder de 
vlottende activa. De voorziening vordering verkoop Essent (€ 811.512) is in mindering gebracht op de 
financiële vaste activa. En de voorziening egalisatie initiatieven OBT is in mindering gebracht op de 
voorraden (€ 151.826).  De voorzieningen zijn als volgt onder te verdelen: 
 
 

 
 
Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s 
 
Voorziening ICO 
Voor de opvang van mogelijke extra bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling ICO is deze 
voorziening gevormd. 
 
Saldo 1 -1-2012  23.656 
Af: Afrekening ICO  -23.656 
Saldo 31 -12-2012  0 

 Saldo  
per 

1-1-2012 

Toe- 
voeging 

Aan-
wending  

Saldo  
per 

31-12-2012 
 € € € € 
     
Voorzieningen voor verplichtingen en risico’s 23.656 0 23.656 0 
Voorziening ter egalisatie van de kosten 1.797.749 1.574.521 1.271.722 2.100.548 
Voorziening voor middelen van derden met 
gebonden bestemming 1.492.680 0 161.628 1.331.052 
     

 3.314.085 1.574.521 1.457.006 3.431.600 
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Voorziening ter egalisatie van de kosten 
 
Voorziening gebouwenonderhoud 
Deze voorziening is in het leven geroepen om de fluctuaties in het onderhoud van de gemeentelijke 
gebouwen over meerdere jaren te kunnen opvangen.  
 
Saldo 1-1-2012  1.797.749 
Bij: Toevoeging voorziening 2012 1.574.521  
   1.574.521 
Af: Onderhoud gebouwen 2012 -1.161.694  
 Afromen voorziening t.b.v. exploitatie -110.028  
   -1.271.722 
Saldo 31 -12-2012  2.100.548 

 
 
Voorziening voor middelen van derden met gebonden bestemming 
 
Voorziening reiniging 
Deze voorziening is in het leven geroepen om schommelingen op te vangen binnen het programma 
reiniging.  
 
Saldo 1 -1-2012  1.431.883 
Af: Exploitatiesaldo programma 12  -161.628 
Saldo 31 -12-2012  1.270.255 

 
Voorziening Begraven 
Deze voorziening is in het leven geroepen om i.v.m het legaat van mevrouw  
 
Weites-Kammer voor het langdurig onderhouden van de in het legaat genoemde graven van de 
familie Weites en Kammer. Deze graven liggen allen op de begraafplaats de Oude Coevorderweg in 
Zuidlaren. Gedurende 2012 hebben op deze voorziening geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2012 
bedraagt de stand van de voorziening € 60.797. 
 
   
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van é én jaar of langer  
In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 
2012.  
 

 
De vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot bovenstaande leningen 
bedraagt € 2.977.872 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saldo  
1-1-2012 

Vermeer -
deringen 

Aflossingen  Saldo  
31-12-2012 

 € € € € 
     
Onderhandse leningen van binnenlandse 
banken en overige financiële instellingen 81.923.124 0 5.786.487 76.136.637 
     

 81.923.124 0 5.786.487 76.136.637 
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Vlottende passiva 
 
Netto-vlottende schulden met een rentetypische loop tijd korter dan één jaar.  
De waardering van de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
geschiedt tegen nominale waarde. Deze schulden kunnen als volgt onderverdeeld worden. 
  

 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 

 
 
 
 
 
Vooruitontvangen bedragen inzake uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31-12-2012 31-12-2011 

 € € 
   
Banksaldi 1.357.339 2.819.210 
Overige schulden 6.928.113 2.995.586 
   

 8.285.452 5.814.796 

 31-12-2012 31-12-2011 

 € € 
Vooruitontvangen bedragen uitkeringen met specifiek bestedingsdoel 684.767 935.662 
Overige overlopende passiva 2.022.858 2.379.580 
   

 2.707.625 3.315.242 

 Saldo  
31-12-2011 

Toe-  
voeging 

Vrij - 
gevallen  

Saldo  
31-12-2012 

 € € € € 
Fonds werk en inkomen 200.859 598.155 589.188 209.826 
DU Sociale alliantie 116.653 50.000 67.555 99.098 
Aanvulling RSU Verhagen 16.582 0 0 16.582 
Verkeerslawaai 49.404 0 0 49.404 
Educatie nieuwkomers 233.623 44.600 149.042 129.181 
Huisvesting gehandicapten.  45.141 0 8.689 36.452 
Aanleg rolstoelvriendelijke bushaltes 98.605 0 9.016 89.589 
Culturele alliantie 11.051 39.964 36.115 14.900 
Klimaatcontract 78.680 0 91.795 -13.115 
Sport Lokaal Samen 15.750 0 5.450 10.300 
Regiofonds: Particuliere landschapselementen  69.314 0 26.764 42.550 
     

 935.662 732.719 983.614 684.767 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Gegarandeerde geldleningen  

 
 
Langlopende financiële verplichtingen  
In onderstaande tabel staan de contracten met de looptijd van 1 jaar of langer met een bedrag van     
€ 40.000 of meer.   
 
Instelling -Organisatie -Bedrijf  Omschrijvng  
  
PinkRoccade Hard en software 
Gemnet  Lijnverbinding GBA e.d. 
Alescon Schoonmaak 
Alescon Catering  
Ricoh  Printers  
Overwijk Koffie apparatuur 
Reiswolf Vernietiging stukken 
Smart IT Raamovereenkomst 
GemOplossingen 1 jaar verlengd tot mei 2014 
Roxit Omgevingsvergunningen 
Van Gansewinkel Oost B.V. Afval 
VMNN WMO en leerlingen 

vervoersvoorziening  
Meyra WMO Hulpmiddelen  
Argonaut WMO Indicatiestelling / loopt af 

wordt in samenwerking met 
Assen opgezet 

Handicare  WMO trapliften 
Public Change Inhuur derden / loopt sept. 2013 

af 
Plato Inhuur derden  
Gemeente Assen Inkoop / loopt binnenkort af 
 
 
 

 
 
 
 
 

 hoofdsom  Dekking  
% 

Saldo  
1-1-2012 

Saldo  
31-12-2012 

Risico -
dragend 

 €  € € €  
Gegarandeerde geldleningen als 
achtervang 

26.751.115 50% 26.474.373 25.850.308 12.925.154 

Gegarandeerde geldleningen als 
garant  

28.352.925 100% 20.565.783 25.121.411 25.121.411 

      
 55.104.040  47.040.156 50.971.719 38.046.565 
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Cluster 0: Algemeen Bestuur 
 
Programma's Programma 1: Algemeen Bestuur 
 Programma 5: Communicatie 
 Programma 6: Publiekszaken 
 
Financiële gegevens Cluster 0: Algemeen Bestuur 
 
Lasten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 Verschil 

1. Algemeen Bestuur 2.039.089 135.250 2.174.339 2.104.224 70.116
5. Communicatie 343.669 0 343.669 398.279 -54.610
6. Publiekszaken 2.141.921 51.711 2.193.632 2.096.585 97.047
Totaal lasten  4.524.680 186.961 4.711.641 4.599.088 112.553
 
Baten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 Verschil 

1. Algemeen Bestuur 0 0 0 3.497 -3.497
5. Communicatie 0 0 0 0 0
6. Publiekszaken 603.422 -35.000 568.422 540.049 28.373
Totaal baten  603.422 -35.000 568.422 543.546 24.876
 
Resultaat voor bestemming  3.921.258 221.961 4.143.219 4.055.542 87.677
 
Toevoeging aan de reserve 0 0 0 0 0
Onttrekking uit de reserve 84.051 116.871 200.922 306.768 -105.846
Mutaties reserves  -84.051 -116.871 -200.922 -306.768 105.846
 
Resultaat na bestemming  3.837.207 105.090 3.942.297 3.748.774 193.523
 
1. Algemeen bestuur. 
 
Binnen dit programma zijn de kosten van het dagelijks bestuur voordeliger uitgevallen door een 
voordeel in de loonkosten. Totaal € 110.000. Dit voordeel ontstaat doordat bij de berekening van de 
begrote loonkosten het werkgeverdeel van de pensioenpremie is meegenomen. Omdat de 
pensioenen van de wethouders voor een deel in eigen beheer van de gemeente zijn moet de 
pensioenpremie niet worden afgedragen maar gereserveerd. Voorgesteld wordt om deze middelen via 
de resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve pensioenen wethouders.  
De kosten van het algemeen bestuur zijn daarnaast € 37.000 hoger uitgevallen, doordat er meer uren 
zijn geschreven op dit programma. 
 
 
5. Communicatie 
 
Dit programma vertoont een nadeel van € 55.000. Dat wordt ten eerste veroorzaakt door hogere 
apparaatskosten van € 70.000. Dit is vooral ontstaan doordat minder uren toegeschreven konden 
worden aan projecten. Daarnaast zijn de algemene kosten van communicatie € 15.000 lager 
uitgevallen doordat advertentie-, representatiekosten toegerekend zijn aan de projecten en producten 
waarvoor de kosten gemaakt zijn.  
 
 
6.  Publiekszaken 
 
Binnen het programma Publiekszaken vormen de apparaatskosten bijna 80% van het begrote budget. 
In 2012 heeft een verschuiving plaatsgevonden van geschreven uren. Hierdoor ontstaat een voordeel 
op de apparaatskosten in programma 6 en een nadeel op de apparaatskosten interne dienst van circa  
€ 185.000. Verder is er minder uitgegeven aan de verkiezingen en aan intra-en internet € 15.000. 
Naast deze voordelen kent programma 6 ook nadelen. De legesopbrengsten voor reisdocumenten zijn 
lager dan begroot, echter zijn de afdrachten aan het rijk voor deze reisdocumenten ook lager 
waardoor per saldo een nadeel ontstaat van € 12.000,-.Ten slotte is er voor € 120.000 meer 
uitgegeven voor het informatiebeleidsplan. Dit wordt gedekt door een extra onttrekking uit de reserve 
informatiebeleid van € 105.846. De kosten en de onttrekking aan de reserve passen binnen het 
informatiebeleid wat in september 2012 aan de raad is gepresenteerd.  
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Cluster 1: Openbare orde en veiligheid 
 
Programma's  
 Programma 3: Brandweer en rampenbestrijding 
 Programma 4: Openbare orde en veiligheid 
 
 
Financiële gegevens Cluster 1: Openbare orde en vei ligheid 
 
Lasten 

Programma 
Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 

Verschil 

3. Brandweer en rampenbestrijding 1.534.740 251.201 1.785.941 1.724.090 61.851
4. Openbare orde en veiligheid 229.866 101.405 331.271 332.112 -841
Totaal lasten 1.764.607 352.606 2.117.212 2.056.202 61.011
 
Baten 

Programma 
Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 

Verschil 

3. Brandweer en rampenbestrijding 10.820 -10.000 820 16.249 -15.430
4. Openbare orde en veiligheid 23.348 0 23.348 14.810 8.538
Totaal baten 34.168 -10.000 24.168 31.059 -6.891
 
Resultaat voor bestemming 1.730.439 362.606 2.093.045 2.025.143 67.902
 
Toevoeging aan de reserve 0 0 0 0 0
Onttrekking uit de reserve 100.065 197.776 297.841 297.837 4
Mutaties reserves -100.065 -197.776 -297.841 -297.837 -4
 
Resultaat na bestemming 1.630.374 164.830 1.795.204 1.727.306 67.898
 

 
 
3 Brandweer en rampenbestrijding 
 
Programma Brandweer en rampenbestrijding laat een voordeel zien van € 77.000,-. De vergoedingen 
voor de vrijwilligers waren € 45.000,- lager dan geraamd. Ten eerste waren er in 2012 minder 
langdurige uitrukken dan voorgaande jaren. Verder waren de kosten lager door uitstroom van 
personeel (13 personen) en het minder snel dan gebruikelijk invullen van de achtergebleven 
vacatures. Ook zijn ten bedrage van € 25.000,- minder apparaatskosten verantwoord, door het vertrek 
van de oefencoördinator. Deze werkzaamheden zijn overigens via inhuur bij de HVD ingevuld. 
Daarnaast is er een voordeel van € 12.000,- voor de opbrengsten van de gebruiksvergunningen. 
Tegenover de boven genoemde voordelen staat een nadeel van € 5.000,- voor kosten derden, welke 
voornamelijk is veroorzaakt door hogere kosten voor de RROL (Regionale Regeling Operationeel 
Leidinggevende). 
 
 
4 Openbare orde en veiligheid 
 
Dit programma laat een nadeel zien van € 12.000,-. Dat wordt ten eerste veroorzaakt door minder 
afgegeven apv-vergunningen (€ 9.000). Verder zijn er meer apparaatskosten op dit programma 
verantwoord door extra inzet van expertise vanuit andere afdelingen (€ 33.000). Tegenover deze 
nadelen staat een voordeel op het budget voor de BOA’s (€ 30.000). Omdat de vacature voor BOA 
drank en horeca nog niet is ingevuld.  
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Cluster 2: Verkeer en Mobiliteit 
 
Programma's  
 Programma 8: Wegen 
 Programma 13: Verkeer en vervoer 
 
 
Financiële gegevens Cluster 2: Verkeer en Mobilitei t 
 
Lasten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 

Verschil 

8. Wegen 2.914.699 573.953 3.488.652 2.854.500 634.152
13. Verkeer en vervoer 516.917 100.500 617.417 500.374 117.043
Totaal lasten  3.431.616 674.453 4.106.069 3.354.874 751.195
 
Baten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 Verschil 

8. Wegen 42.894 0 42.894 115.427 -72.533
13. Verkeer en vervoer 23.565 0 23.565 41.872 -18.307
Totaal baten  66.459 0 66.459 157.299 -90.840
 
Resultaat voor bestemming  3.365.157 674.453 4.039.610 3.197.575 842.035
 
Toevoeging aan de reserve 90.000 200.000 290.000 279.733 10.267
Onttrekking uit de reserve 0 703.000 703.000 503.000 200.000
Mutaties reserves  90.000 -503.000 -413.000 -223.267 -189.733
 
Resultaat na bestemming  3.455.157 171.453 3.626.610 2.974.308 652.302
 
 
8 Wegen 
 
Dit programma laat een voordeel zien van € 706.000 voor bestemming. Dit wordt veroorzaakt door 
minder energielasten voor de openbare verlichting (€115.000) voornamelijk door 
aanbestedingsvoordelen. Verder was het gemeentelijk aandeel in de rotonde Donderen € 35.000,- 
lager. Daarnaast zijn drie zaken niet uitgevoerd, namelijk herziening GVVP, reconstructie Dorpstraat 
Tynaarlo en de verbetering recreatieve fietspaden voor een totaal bedrag van € 310.000,-. Het GVVP 
wordt in 2013 gemaakt door de eigen dienst in plaats van door een ingenieursbureau. Het budget voor 
verbetering recreatieve fietspaden (€ 200.000) is abusievelijk (dubbel) opgevoerd in de 
perspectievennota 2012. Daarnaast is € 80.000 voor de reconstructie van de Dorpsstraat Tynaarlo 
niet uitgegeven, de realisatie zal in 2013 plaatsvinden. De op dit programma verantwoorde 
apparaatskosten zijn € 136.000 lager door meer inzet van personeel op programma groen en een 
lager ziekteverzuim (van 11,5% naar 7,5%). De opbrengsten voor dit programma zijn € 73.000 hoger 
dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door hogere leges opbrengsten voor kabels en leidingen en 
daarnaast hoger dan geraamde vergoedingen voor herstel straatwerk van aannemers. Voor het 
overige zijn er diverse kleine afwijkingen voor een totaal van € 37.000,- voordelig. 
 
 

 
13 Verkeer 
 
Dit programma laat een voordeel zien van € 135.000,-. Dit voordeel wordt veroorzaakt door: 

1. € 70.000,- minder uren dan geraamd, doordat meer inzet vanuit team infra voor het 
programma groen nodig was (mensen volgen werk). 

2. Minder kosten derden (€ 46.000) doordat een groot deel van de belijning en markering is 
meegenomen in het wegonderhoud (programma 8). Door gecombineerde aanbestedingen viel 
het ook goedkoper uit. 

3. Meer subsidies ontvangen dan geraamd (€ 20.000). 



135 
 

Cluster 3 : Economische Zaken, Recreatie en Arbeid 
 
Programma's  
 Programma 18: Recreatie en toerisme 
 Programma 19: Economische zaken 
 Programma 30: Arbeidsmarktbeleid 
 
 
Financiële gegevens Cluster 3 : Economische Zaken, Recreatie en Arbeid 
 
Lasten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 Verschil 

18. Recreatie en toerisme 236.208 251.340 487.548 496.950 -9.403
19. Economische zaken 632.585 -5.708 626.877 733.934 -107.057
30. Arbeidsmarktbeleid 3.504.299 3.000 3.507.299 3.468.869 38.430
Totaal lasten  4.373.092 248.632 4.621.724 4.699.753 -78.029
 
Baten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 Verschil 

18. Recreatie en toerisme 0 0 0 1.500 -1.500
19. Economische zaken 210.689 0 210.689 279.342 -68.653
30. Arbeidsmarktbeleid 3.270.000 -50.000 3.220.000 3.264.110 -44.110
Totaal baten  3.480.689 -50.000 3.430.689 3.544.952 -114.262
 
Resultaat voor bestemming  892.403 298.632 1.191.035 1.154.801 36.233
 
Toevoeging aan de reserve 0 0 0 0 0
Onttrekking uit de reserve 35.207 224.720 259.927 259.927 0
Mutaties reserves  -35.207 -224.720 -259.927 -259.927 0
 
Resultaat na bestemming  857.196 73.912 931.108 894.874 36.233
 
 
18 Recreatie en toerisme 
 
Binnen het programma Recreatie en Toerisme is sprake van een nadeel van € 8.000. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een aantal externe overleggen waar extra ambtelijke inzet op is 
gepleegd.  
 
 
19 Economische zaken 
 
Het programma economische zaken laat een nadeel zien van € 38.000,-. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een aantal externe overleggen waar extra ambtelijke inzet op is gepleegd.  
 
 
30   Arbeidsmarktbeleid 
 
Binnen het programma Arbeidsmarktbeleid is sprake van een voordelig resultaat van € 83.000. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening € 83.000 lager 
zijn uitgevallen dan begroot. Voor 2012 was incidenteel nieuw beleid opgenomen voor een bedrag van  
€ 67.000, in verband met oplopende kosten voor de uitvoering. In de begroting was echter ook al 
rekening gehouden met hogere gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de WSW. Daarnaast is 
de gemeentelijke bijdrage aan Alescon € 12.000 voordeliger uitgevallen dan begroot.  
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Cluster 4 : Onderwijs 
 
Programma's  
 Programma 25: Lokaal onderwijsbeleid 
 
 
Financiële gegevens Cluster 4 : Onderwijs 
 
Lasten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 

Verschil 

25. Lokaal onderwijsbeleid 3.438.417 115.905 3.554.322 3.507.109 47.212
Totaal lasten  3.438.417 115.905 3.554.322 3.507.109 47.212
 
Baten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 Verschil 

25. Lokaal onderwijsbeleid 301.859 -70.024 231.835 274.334 -42.499
Totaal baten  301.859 -70.024 231.835 274.334 -42.499
 
Resultaat voor bestemming  3.136.558 185.929 3.322.487 3.232.775 89.711
 
Toevoeging aan de reserve 23.417 19.000 42.417 42.417 0
Onttrekking uit de reserve 254.879 243.780 498.659 495.617 3.042
Mutaties reserves  -231.462 -224.780 -456.242 -453.200 -3.042
 
Resultaat na bestemming  2.905.096 -38.851 2.866.245 2.779.576 86.669
 
 
25  Lokaal onderwijsbeleid 
 
Binnen het programma Lokaal onderwijsbeleid is sprake van een voordelig resultaat van € 90.000. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat: 

- de eindafrekeningen ‘educatie inburgering 2007-2009’ en ‘oude vreemdelingenwet’ € 29.000 
voordeliger uitvallen dan was verwacht. In het voorstel tot resultaatbestemming bij de 
jaarrekening wordt voorgesteld dit voordelig resultaat te bestemmen voor de kosten van 
educatie 2013; 

- de kosten voor leerlingenvervoer € 53.000 lager waren dan begroot. Dit wordt veroorzaakt 
doordat er geen verre ritten zijn verreden in 2012 en er geen sprake was van het relatief dure 
weekendvervoer; 

- er sprake is van een onderschrijding op de apparaatskosten van € 12.000; 
- er verder binnen dit programma sprake is van enkele geringe afwijkingen in zowel positieve 

als negatieve zin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 
 

Cluster 5: Sociale samenhang en leefbaarheid 
 
Programma's Programma 21: Welzijn 
 Programma 22: Kunst en cultuur 
 Programma 26: Sport 
 
Financiële gegevens Cluster 5: Sociale samenhang en  leefbaarheid 
 
Lasten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 

Verschil 

21. Welzijn 2.496.398 375.544 2.871.942 2.257.197 614.745
22. Kunst en cultuur 1.143.689 120.851 1.264.540 1.260.036 4.505
26. Sport 3.192.924 411.798 3.604.722 3.332.160 272.561
Totaal lasten  6.833.011 908.194 7.741.204 6.849.393 891.811
 
Baten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 

Verschil 

21. Welzijn 200.201 -87.600 112.601 240.900 -128.299
22. Kunst en cultuur 681 23.964 24.645 15.370 9.275
26. Sport 715.611 83.849 799.460 873.515 -74.055
Totaal baten  916.493 20.213 936.706 1.129.784 -193.079
 
Resultaat voor bestemming  5.916.518 887.981 6.804.499 5.719.609 1.084.890
 
Toevoeging aan de reserve 24.615 51.000 75.615 926.176 -850.561
Onttrekking uit de reserve 0 318.880 318.880 303.880 15.000
Mutaties reserves  24.615 -267.880 -243.265 622.296 -865.561
 
Resultaat na bestemming  5.941.133 620.101 6.561.234 6.341.905 219.328
 
21  Welzijn 
 
Binnen het programma Welzijn is sprake van een voordelig resultaat van € 743.000. Als belangrijkste 
oorzaken voor dit saldo kan worden vermeld dat het saldo van het IAB-budget ad € 752.000 gestort is 
in de reserve IAB. Het structurele IAB-budget wordt nog niet jaarlijks volledig ingezet ter dekking van 
de kapitaallasten van de MFA’s, omdat nog niet alle MFA’s gerealiseerd zijn. Het saldo van het 
structurele IAB-budget wordt gestort in de reserve IAB. Verder is binnen dit programma sprake van 
enkele geringe afwijkingen in zowel positieve als negatieve zin.  
 
 
22  Kunst en cultuur 
 
Het programma Kunst en cultuur kent geen noemenswaardige afwijkingen. 
 
26  Sport 
 
Binnen het programma Sport is sprake van een voordelig resultaat van € 328.000. Als belangrijkste  
oorzaken voor dit voordelig resultaat kunnen worden vermeld: 

- De lasten voor de uitvoering van de combinatiefuncties zijn € 99.000 lager dan begroot. Dit 
wordt mede veroorzaakt doordat in de komende jaren toegewerkt wordt naar de invulling van 
6,4 fte. Conform besluitvorming worden de resterende middelen toegevoegd aan de reserve 
combinatiefuncties om de lasten voor de uitvoering van de combinatiefuncties in de komende 
jaren te dekken; 

- De kosten voor de aanpassingen aan de aan de kleedaccommodatie en sportveld van VV 
Actief € 106.000 lager zijn uitgevallen dan begroot; 

- In 2011 is een start gemaakt met het terugvorderen van compensabele BTW vanaf 2004 op 
buitensportaccommodaties. In 2012 heeft dit geresulteerd in een voordeel van € 30.000, te 
weten de teruggave over 2006 

- De kosten voor belastingen op de binnensportaccommodaties € 17.000 lager zijn dan begroot. 
In 2012 hebben teruggaven over voorgaande jaren plaatsgevonden; 

- De kosten voor energie en water zijn € 37.000 lager dan begroot; 
- De schoonmaakkosten zijn lager en de huuropbrengsten zijn hoger. Dit levert een voordeel op 

van € 30.000.  
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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 
 
 
Financiële gegevens Cluster 6 : Sociale voorziening en en maatschappelijke dienstverlening 
 
Lasten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 Verschil 

23. Maatschappelijke zorg en volksgezondheid 1.631.209 86.930 1.718.139 1.604.503 113.636
27. Inkomensvoorzieningen 5.962.428 303.000 6.265.428 5.896.068 369.360
28. Maatschappelijke ondersteuning 4.829.622 452.642 5.282.264 5.097.080 185.185
29. Minimabeleid 633.014 52.316 685.330 758.152 -72.822
Totaal lasten  13.056.273 894.888 13.951.161 13.355.803 595.358
 
Baten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 Verschil 

23. Maatschappelijke zorg en volksgezondheid 0 0 0 0 0
27. Inkomensvoorzieningen 4.423.000 570.000 4.993.000 4.837.380 155.620
28. Maatschappelijke ondersteuning 300.063 482.313 782.376 923.649 -141.273
29. Minimabeleid 0 0 0 0 0
Totaal baten  4.723.063 1.052.313 5.775.376 5.761.029 14.347
 
Resultaat voor bestemming  8.333.211 -157.425 8.175.786 7.594.774 581.011
 
Toevoeging aan de reserve 0 29.671 29.671 35.586 -5.915
Onttrekking uit de reserve 0 30.500 30.500 30.500 0
Mutaties reserves  0 -829 -829 5.086 -5.915
 
Resultaat  na bestemming  8.333.211 -158.254 8.174.957 7.599.861 575.096
 
23  Maatschappelijke zorg en volksgezondheid 
 
Binnen het programma Maatschappelijke zorg en volksgezondheid is sprake van een voordelig 
resultaat van € 114.000. Dit wordt veroorzaakt doordat: 

- de lasten voor jeugdgezondheidszorg € 100.000 lager waren dan begroot. De middelen die 
via de algemene uitkering beschikbaar zijn gesteld voor de jeugdgezondheidszorg zijn volledig 
in de begroting opgenomen. In 2012 zijn deze middelen niet volledig ingezet. De verwachting 
is dat vanaf 2013 de middelen wel volledig ingezet moeten worden, mede in verband met de 
transities op dit terrein.  

- er sprake is van een onderschrijding van de apparaatskosten van € 14.000.  
 
 
27  Inkomensvoorzieningen 
 
Binnen het programma Inkomensvoorzieningen is sprake van een voordelig resultaat van € 214.000. 
Als belangrijkste oorzaken voor dit voordelig resultaat kunnen worden vermeld: 

- de bedrijfsvoeringskosten van de ISD AAT zijn € 368.000 lager dan begroot. Dit komt doordat 
de ISD AAT een groot deel van de bedrijfsvoeringskosten kan dekken door middel van 
externe financiering uit het participatiebudget; 

- de eindafrekening 2011 van de ISD een voordeel van € 54.000 heeft opgeleverd; 
- de kosten voor inkomensvoorzieningen zijn € 121.000 hoger (nadeel) uitgevallen dan bij de 

najaarsbrief is voorzien; 
- de kosten voor BBZ (bijstand zelfstandigen) zijn € 68.000 hoger (nadeel) uitgevallen dan bij de 

najaarsbrief is voorzien. 
Voor de gemeentelijke begroting en aanpassingen bij de voorjaarsbrief en najaarsbrief wordt 
aangesloten op de door de ISD verstrekte begroting en bestuursrapportages.  
- Er is sprake van een overschrijding op de apparaatskosten van € 19.000. 
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28  Maatschappelijke ondersteuning 
 
Binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning is sprake van een voordelig resultaat van € 
320.000. Als belangrijkste oorzaken voor dit voordelig resultaat kunnen worden vermeld: 

- De kosten voor woningaanpassingen WVG zijn € 160.000 lager uitgevallen dan begroot. Het 
uitvoeren van één woningaanpassing minder dan geraamd, kan een dergelijk effect hebben 
op het resultaat. Vooraf is moeilijk in te schatten hoeveel mensen een beroep doen op deze 
voorziening. Betreft een open-einde-regeling.  

- Een voordeel van € 124.000 in verband met de ombuiging van individuele voorzieningen naar 
algemene/collectieve voorzieningen (bijvoorbeeld rolstoelpool); 

- WMO-initiatieven € 65.000 voordeel welke bedoeld was voor een financiële impuls in het 
kader van de WMO-kanteling. Dit voordeel lijkt structureel en wordt daarom (deels) ingezet 
voor de realisatie van de taakstelling op het sociale domein; 

- De kosten voor indicaties zijn € 37.000 lager dan begroot; 
- De kosten voor de huishoudelijke hulp zijn € 83.000 hoger dan begroot; 
- De kosten voor het meedoenbeleid waren in 2012 € 42.000 lager dan begroot. Dit beleid is in 

2011 gewijzigd. Dit leidt ertoe dan minder mensen een beroep kunnen doen op het 
meedoenbeleid; 

- Overige kleine afwijkingen in zowel positieve als negatieve zin, per saldo een negatief effect 
van € 24.000.  

 
 
29  Minimabeleid 
 
Binnen het programma Minimabeleid is sprake van een nadelig resultaat van € 73.000. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten voor bijzondere bijstand € 102.000 hoger waren dan 
begroot. Ten opzichte van de laatste prognose van de ISD is in de laatste maanden een groot beroep 
gedaan op de bijzondere bijstand. Dit betreft een open-eind-regeling. Daarnaast is er sprake van een 
voordeel van 29.000, omdat er minder kwijtscheldingen zijn verleend dan begroot. Dit wordt 
veroorzaakt doordat tot en met 2010 veel kwijtscheldingen automatisch werden verstrekt. Vanaf 2011 
wordt de toetsing op aangevraagde kwijtscheldingen uitgevoerd door Hefpunt, waarbij alle aanvragen 
individueel worden getoetst. Dit heeft een vermindering van het aantal toegekende kwijtscheldingen 
tot gevolg.  
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Cluster 7: Gezonde leefomgeving 
 
Programma's  
 Programma 9: Riolering en waterhuishouding 
 Programma 10: Openbaar groen 
 Programma 11: Begraven 
 Programma 12: Reiniging 
 Programma 17: Monumentenzorg 
 Programma 20: Milieu 
 
 
Financiële gegevens Cluster 7: Gezonde leefomgeving  
 
Lasten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 Verschil 

9. Riolering en waterhuishouding 3.007.036 -301.379 2.705.657 2.962.628 -256.971
10. Openbaar groen 2.831.255 -58.467 2.772.788 2.984.693 -211.906
11. Begraven 443.663 85.864 529.528 523.368 6.159
12. Reiniging 3.005.122 -73.444 2.931.678 2.919.900 11.778
17. Monumentenzorg 92.689 103.964 196.653 186.213 10.440
20. Milieu 644.259 1.340.867 1.985.126 805.641 1.179.485
Totaal lasten  10.024.024 1.097.405 11.121.430 10.382.443 738.985
 
Baten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 

Verschil 

9. Riolering en waterhuishouding 3.379.956 -62.896 3.317.060 3.139.350 177.710
10. Openbaar groen 15.859 -3.475 12.384 13.587 -1.203
11. Begraven 466.178 0 466.178 382.370 83.807
12. Reiniging 3.372.579 -69.450 3.303.129 3.286.678 16.451
17. Monumentenzorg 5.542 0 5.542 23.132 -17.590
20. Milieu 0 8.300 8.300 600 7.700
Totaal baten  7.240.114 -127.521 7.112.593 6.845.717 266.876
 
Resultaat voor bestemming  2.783.911 1.224.926 4.008.836 3.536.726 472.109
 
Toevoeging aan de reserve 750.323 153.540 903.863 708.446 195.417
Onttrekking uit de reserve 0 1.140.546 1.140.546 417.018 723.528
Mutaties reserves  750.323 -987.006 -236.683 291.428 -528.111
 
Resultaat na bestemming  3.534.233 237.920 3.772.153 3.828.154 -56.001
 
9  Riolering en waterbeheersing 
 
Het programma riolering en waterbeheersing zit neutraal in de gemeentelijke begroting. Het resultaat 
wordt via de reserve riolering verrekend. Voor 2012 was een dotatie aan de reserve riolering geraamd 
van € 421.000,-. Uiteindelijk is een bedrag van € 13.530,- onttrokken aan de reserve riolering. Het 
programma riolering heeft dus € 434.000 meer gekost dan geraamd. De hogere kosten zijn 
veroorzaakt door: 

1. € 160.000,- hogere apparaatskosten dan geraamd, doordat minder op projecten is 
geschreven dan voorzien. Oorzaak hiervan is dat meer inzet nodig was voor reguliere 
rioleringszaken en minder voor projecten.  

2. € 178.000 lagere belastingopbrengsten en opbrengsten voor aanleg riolering. 
3. Hogere kosten (€ 97.000) derden, voornamelijk door externe inhuur voor onderhoud riool 

pompputten door ziekte van een ambtenaar. 
 
 
10 Groen 
 
Programma 10 laat een resultaat van € 211.000,- nadelig zien. Dit resultaat bestaat uit een nadeel op 
de apparaatskosten van € 255.000.-. Dit is veroorzaakt door lager ziekteverzuim en inzet vanuit infra 
voor dit programma (mensen volgen werk). Tegenover het genoemde nadeel staat een voordeel van € 
43.000 op kosten derden plantsoenonderhoud, dit wordt veroorzaakt door slimmer inzet van middelen 
en er is meer gedaan door het ambtelijk apparaat zelf. 
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11 Begraven 
 
Dit programma laat een nadeel zien van € 75.000,-. Dit nadeel wordt nagenoeg geheel veroorzaakt 
door het achterblijven van de opbrengsten van de begraafleges. Dat komt doordat er een tendens is 
dat er meer wordt gecremeerd dan begraven. In 2012 hebben 20% minder begravingen 
plaatsgevonden dan in 2011. Terwijl in 2012 er meer (10%) overlijdens in de gemeente waren. 
 
 
12 Reiniging 
 
Dit programma is per saldo neutraal opgenomen in de begroting. Om het programma neutraal te 
houden worden resultaten toegevoegd of onttrokken aan de voorziening reiniging. Voor 2012 was 
begroot dat € 228.911 onttrokken zou worden uit de voorziening. In werkelijkheid is er € 168.628 aan 
de voorziening onttrokken, een verschil van € 67.283,-. Het programma reiniging heeft dus € 67.283,- 
minder gekost dan geraamd. Dit heeft verschillende oorzaken, namelijk: 

1. € 51.000,- minder kosten derden, voornamelijk door minder kosten voor containers 
(onderhoud en management). En verder minder kosten voor het opruimen van illegale 
dumpingen. 

2. € 48.000,- minder kosten voor de inhuur milieupolitie uit Assen. In 2012 hebben onze BOA’s 
deze taak uitgevoerd. 

3. € 46.000,- hogere opbrengsten in het programma dan geraamd, dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door hogere opbrengsten voor recyclebare goederen zoals metalen, textiel en 
verpakkingsglas. Tegenover de bovengenoemde voordelen staat een nadeel van € 77.000 op 
de apparaatskosten, dit wordt veroorzaakt door meer inzet van ambtenaren onder andere 
door een lager ziekteverzuim dan geraamd. Hierdoor zijn ook minder kosten derden gemaakt 
(zie 1).  

 
 
17  Monumentenzorg 
 
Binnen het programma Monumentenzorg is sprake van een voordelig resultaat van € 28.000. Dit 
wordt veroorzaakt doordat bij de jaarrekening 2011 een bedrag van € 32.000 naar 2012 is 
overgeheveld ter dekking van acute onderhoudskosten aan de monumenten. Er hebben zich in 2012 
geen situaties voorgedaan, waardoor een beroep op deze middelen gedaan moest worden.  
 
 
20 Milieu 
 
Binnen het programma Milieu is sprake van een voordelig resultaat van € 1.172.000. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat: 

- de lasten ten behoeve van de sanering van het terrein Van Wijk en Boerma in 2012 wel 
volledig geraamd, terwijl deze sanering doorloopt in volgende jaren. Dit betekent een voordeel 
van € 970.000. Hiertegenover staat dat de geraamde onttrekking aan de reserve in 2012 ook 
lager is.  
Sanering gestart eind 2012.  

- de digitalisering milieuvergunningen is niet in 2012 uitgevoerd. Dit levert een voordeel op van 
€ 140.000.  

- een voordeel van € 38.000 is gerealiseerd op de uitvoering van SLOK. Vanuit SLOK wordt 
50% cofinanciering geboden voor activiteiten (zowel voor externe kosten als voor interne 
uren) die door de gemeente worden uitgevoerd. Er heeft geen verrekening van de interne 
uren met SLOK-gelden plaatsgevonden. Uren zijn wel gemaakt en verantwoordt op 
verschillende programma’s in de gemeentelijke rekening, verrekening met deze kostenplaats 
heeft niet plaatsgevonden. Dit levert derhalve een voordeel op voor dit programma.  

- al een aantal jaren het budget voor duurzame leefomgeving wordt meegenomen naar een 
volgend jaar. Er is sprake van een opeenstapeling van budgetten. Bij de najaarsbrief 2012 is 
een analyse gemaakt van de nog benodigde middelen. Deze zijn meegenomen naar 2013. 
Het restant van €  24.000 valt in 2012 vrij ten gunste van het resultaat. Dit wordt mede 
veroorzaakt doordat minder activiteiten zijn uitgevoerd dan oorspronkelijk in de planning 
waren opgenomen. 

 



142 
 

Cluster 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvestin 
 
Programma’s  
 Programma 14: Grondbedrijf 
 Programma 15: Ruimtelijke ontwikkeling 
 Programma 16: Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 
 
 
Financiële gegevens Cluster 8: Ruimtelijke ordening  en volkshuisvesting 
 
Lasten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 

Verschil 

14. Grondbedrijf 24.568.854 1.304.408 25.873.262 19.808.486 6.064.776
15. Ruimtelijke ontwikkeling 1.213.975 147.091 1.361.067 1.606.710 -245.643
16. Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 2.830.106 -94.431 2.735.675 2.469.282 266.393
Totaal lasten  28.612.935 1.357.068 29.970.003 23.884.478 6.085.526
 
Baten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 

Verschil 

14. Grondbedrijf 23.951.916 0 23.951.916 17.027.661 6.924.256
15. Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 100.458 -100.458
16. Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 2.296.082 -121.913 2.174.169 2.256.093 -81.924
Totaal baten  26.247.999 -121.913 26.126.086 19.384.211 6.741.874
 
Resultaa t voor bestemming  2.364.937 1.478.981 3.843.918 4.500.266 -656.348
 
Toevoeging aan de reserve 175.000 682.432 857.432 658.482 198.950
Onttrekking uit de reserve 1.138.229 399.023 1.537.252 1.043.151 494.101
Mutaties reserves  -963.229 283.409 -679.820 -384.669 -295.151
 
Resultaat na bestemming  1.401.708 1.762.390 3.164.098 4.115.597 -951.499

 
Analyse programma 14 
 
Het programma 14 Grondbedrijf is onderdeel van Cluster 8 en fungeert grotendeels als tussenstation 
tussen enerzijds de boekwaarden van de complexen welke aan het einde van het boekjaar 
geactiveerd worden op de balans en anderzijds de projectadministratie waar de baten en lasten 
gedetailleerd worden geadministreerd. 
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 zijn berekeningen en prognoses opgesteld en uitgevoerd en verwerkt in 
een grondexploitatie. Uiteindelijk is de financiële stand inzichtelijk gemaakt via een berekende 
eindwaarde en contante waarde. 

Binnen programma 14 is sprake van een negatief resultaat. Dit resultaat bestaat uit de volgende voor- 
en nadelen: 
Nadelen 

- Voorziene verliezen exploitaties    €  2.377.673 
- Ambtelijke inzet      €       72.836 

€  2.450.509 
Voordelen 

- Resultaat Oude Tolweg      €    270.000 
- Ongebruikt incidenteel beleid Nieuwe Akkers   €    235.000 
- Ongebruikt incidenteel beleid Centrumplan Eelde  €    283.000 
- Vrijval voorzieningen       €    485.936 
- Financiële verwerking initiatieven    €    134.052 
- Meer opbrengsten voor huur en pacht stukjes grond  €      20.000 
- Geen gebruik gemaakt van boekwaardeplafond   €    170.624 

€ 1.598.612 
Resultaat grondexploitaties      € 2.107.673,- negatief 
Resultaat programma 14      € 1.255.776,- positief 

Totaal  €    851.897,- negatief  
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Resultaat grondexploitaties  
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ongebruikt incidenteel beleid 
De ongebruikte gelden incidenteel beleid van Nieuwe Akkers zijn in latere jaren wel benodigd. Daarom 
wordt voorgesteld bij resultaatbestemming deze bedragen voor de oorspronkelijke doeleinden 
gereserveerd te houden. 
 
Vrijval Voorzieningen 
Vrijval voorziening afgewaardeerde gronden  € 207.729,- 
Vrijval deel voorziening De Bronnen   €   62.538,- 
Vrijval voorziening initiatieven    € 215.669,- 
Totaal vrijgevallen aan voorzieningen   € 485.936,- 
 
Vrijval voorzieningen afgewaardeerde gronden 
Tevens is door de ophoging van de agrarische waarde een deel van de reeds gevormde 
voorzieningen vrijgevallen. Deze vrijval is als volgt te specificeren; 

� Complex Verspreide Gronden    €   42.512,- 

� Complex Vriezerbrug Zuid    €   87.705,- 

� Complex Loopstukken     €   10.792,- 

� Complex nog te ontwikkelen gronden De Bronnen €   66.720,- 
Totale vrijval herwaardering gronden     € 207.729,- 
 
Vrijval deel voorziening De Bronnen 
Bij de jaarrekening van 2011 is € 4 mln voorzien voor het project De Bronnen. Hiervan is € 3.937.462,- 
daadwerkelijk aangewend. Het restant ad € 62.538 is ongebruikt gebleven waardoor deze weer kan 
vrijvallen. 
 
Vrijval voorziening initiatieven 
Het saldo van de voorziening initiatieven laat per 31 december 2012 een stand zien van € 367.495,- 
Per ultimo 2012 zijn de geactiveerde kosten € 151.826,-  en wordt nog gerekend op een mogelijke 
terugbetaling als gevolg van nacalculatie van ca € 30.000,- 
Dit betekent dat een deel van het budget initiatieven kan vrijvallen ten gunste van het resultaat. Het 
betreft een bedrag € 215.669,- 
 
Er zijn in het verleden kosten van enkele grote, semi-particuliere, initiatieven, zoals herstructurering 
Nieuwe Akkers en de centrumplannen in Eelde en Vries ten laste van de voorziening initiatieven 
gebracht. 
 
De aanwending van de voorziening voor deze grootschalige projecten op het snijvlak van gemeentelijk 
(actieve grondpolitiek en maatschappelijk belang) én particulier belang, is op de kosten van 
herontwikkeling PBH na, goeddeels beëindigd. 

Op grond van de BBV regelgeving is het verantwoord het saldo, berekend op ca. 215.000,- vrij te laten 
vallen. 

Wij stellen u voor de vrijval toe te voegen aan de ARCA, maar tegelijkertijd eenmalig een bedrag van 
€ 100.000,- te bestemmen voor het project versterking transacties op de woningmarkt (voorlopige 
werknaam is project Hefboom).  
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Dit project bestaat uit onderzoek naar, én in werking brengen van, stimulerende maatregelen, 
tezamen met andere belanghebbenden, om de doorstroming op de lokale en regionale woningmarkt 
te bevorderen. 
Wij menen dat dit project ook positieve invloed zal hebben op de resultaten van de gemeentelijke 
grondexploitaties. 
 
Echter, wij zien, ondanks deze eenmalige incidentele vrijval, een stijgende lijn in beslag op deze 
voorziening, waarbij het vooral om capaciteitsinzet gaat voor de pre-initiatieffase. Vanwege de 
gewijzigde omstandigheden op de woningmarkt zien wij in toenemende mate dat marktpartijen 
samenwerkings-, c.q. afstemmingsafspraken willen maken en ontwerp-plannen in de markt willen 
sonderen, zonder dat al sprake is van concrete bouwplannen. Hierbij komt het maken van 
kostenverhaalsafspraken nog niet aan de orde. Deze mix tussen actieve grondpolitiek en rigide 
faciliterend grondbeleid kost meer capaciteitsinzet. Denk hierbij aan herstructureringsafspraken.  
 
Daarnaast zien wij nieuwe ontwikkelingen ontstaan waarin met meerdere belanghebbenden en 
initiatiefnemers een bredere, meer gebiedsgerichte, ontwikkelvisie moet worden ontwikkeld, zodat een 
goede basis ontstaat voor realisatie van particuliere bouwplaninitiatieven. Als voorbeeld hierbij kan de 
centrumvisie Zuidlaren worden genoemd en ook de gebiedsvisie rondom GAE. 
 
Al met al voorzien wij dat deze ontwikkeling, en het gericht inzetten van ambtelijke capaciteit op de 
pre-initiatieffase, met name de verbreding naar gebiedsregie in plaats van enkel locatie-gericht, er toe 
leidt dat er in de toekomst geen substantiële vrijval van middelen uit deze voorziening wordt voorzien. 
 

Naast bovengenoemde inzet, is het budget de afgelopen jaren, zoals kenbaar gemaakt in de 
voorgaande jaarrekeningen, eveneens aangewend voor beleidsvormingskosten van het grondbedrijf, 
zoals de actualisatie van de Nota Grondbeleid.  

 
De resultaten van onze, bij de vorige jaarrekening aangekondigde, evaluatie van het “budget” 
initiatieven zullen wij u, in het kader van de Voorjaarsnota doen toekomen.  

 
Boekwaardeplafond 
Kijkend naar onze projecten welke nog niet in exploitatie zijn genomen, zijn wij tot de conclusie 
gekomen dat de waarde per m2 voor de gronden met agrarische bestemming (m.u.v. de gronden in 
het brongebied De Bronnen), enigszins is ondergewaardeerd. Op basis van uitgebrachte advisering 
hebben wij deze waarde opgehoogd naar € 2,60  
Doordat de waarde van de agrarische gronden in 2012 is verhoogd van € 2,30 naar € 2,60 per m2,  is 
het niet nodig geweest een beroep te moeten doen op het budget voor het boekwaardeplafond. 
Hierdoor is € 170.624,- ongebruikt gebleven. 
 
 

15  Ruimtelijke ontwikkeling 
 
Binnen het programma Ruimtelijke ontwikkeling is per saldo sprake van een nadeel van € 145.000. Dit 
wordt veroorzaakt door het volgende: 

- In 2012 is voor de uitvoering van Komplan Paterswolde een bijdrage van derden geraamd van 
€ 37.000. Verzuimd is de bijbehorende last van eveneens € 37.000 in de begroting op te 
nemen. Dit veroorzaakt een nadeel van € 37.000. 

- De gemaakte kosten voor Komplan Paterswolde van € 36.000 zijn niet geraamd in de 
begroting. Hiervoor is een krediet gevormd. Dit veroorzaakt een nadeel van € 36.000. 
Hiertegenover staat een onttrekking aan de reserve van € 36.000.  

- Er is sprake  van een overschrijding van de apparaatskosten van € 32.000. 
- De kosten voor de uitvoering van het project Vitaal Platteland zijn € 40.000 dan geraamd. Dit 

betekent een nadeel van € 40.000. Hiertegenover staat dat de onttrekking aan de reserve ook 
€ 40.000 hoger is dan geraamd.  
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16  Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing 
 
Het programma Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing laat een voordeel zien van € 348.316,-. Dit 
voordeel heeft drie oorzaken. Er zijn voor de welstand en constructieberekeningen € 88.000,- minder 
kosten gemaakt. Allereerst zijn er minder nieuwbouwaanvragen en hiervoor zijn dan ook geen kosten 
gemaakt. Daarnaast rekent de welstand geen kosten voor aanvragen die qua bouwkosten onder de € 
3.000,- blijven. Een groot gedeelte van het aantal aangevraagde vergunningen heeft hier betrekking 
op. Verder is met de komst van de WABO “voor de activiteit bouwen” meer zaken vergunningsvrij 
geworden, waardoor ze niet voorgelegd hoeven te worden aan de welstand. Ten tweede is voor een 
bedrag van € 104.000,- minder aan apparaatskosten op dit programma verantwoord. Oorzaak hiervan 
is dat met één toezichthouder minder is gewerkt in 2012 en dat expertise vanuit het team bouw- en 
woningtoezicht is ingezet op een ander beleidsterrein. Ten derde zijn de opbrengsten uit bouwleges € 
154.000,- hoger dan geraamd door enkele grote incidentele projecten. 
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Cluster 9: Financiering 
 
Programma's  
 Programma 2: Budgetcyclus 
 Programma 7: Algemene middelen 
 
 
Financiële gegevens Cluster 9: Financiering 
 
Lasten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 

Verschil 

2. Budgetcyclus 233.038 -56.399 176.639 168.446 8.193
7. Algemene middelen 8.104.130 -1.205.114 6.899.016 5.922.461 976.555
Totaal lasten  8.337.168 -1.261.512 7.075.655 6.090.907 984.748
 
Baten 

Programma Primitieve 
begroting 

Begrotings-
wijzigingen 

Begroting 
Totaal 

Werkelijk 
2012 Verschil 

2. Budgetcyclus 0 0 0 0 0
7. Algemene middelen 38.839.215 254.142 39.093.357 38.926.544 166.813
Totaal baten  38.839.215 254.142 39.093.357 38.926.544 166.813
 
Resultaat voor bestemming  -30.502.048 -1.515.654 -32.017.702 -32.835.637 817.935
 
Toevoeging aan de reserve 2.966.330 797.774 3.764.104 3.821.466 -57.362
Onttrekking uit de reserve 4.359.596 2.220.711 6.580.307 6.624.871 -44.564
Mutaties reserves  -1.393.266 -1.422.937 -2.816.203 -2.803.405 -12.798
 
Resultaat na bestemming  -31.895.314 -2.938.591 -34.833.905 -35.639.042 805.137
 
 
 
2. Budgetcyclus 

 
Binnen dit programma worden alleen apparaatskosten gemaakt. Het programma kent geen 
noemenswaardige afwijkingen. 
 
 
7. Algemene middelen 
 
Het programma algemene middelen kent per saldo een groot aantal voor- en nadelen. Per saldo is 
een voordeel ontstaan voor bestemming van € 699.000. De belangrijkste oorzaken zijn hieronder 
uiteengezet; 
 
Op de producten belastingen en waardering onroerende zaken is een voordeel ontstaan van € 32.000. 
Dit komt enerzijds doordat er minder gebruik is gemaakt van extern personeel en anderzijds doordat 
er meer opbrengsten zijn binnengekomen voor kosten die gemaakt worden voor aanmaningen en 
dwangbevelen.  
 

Doordat er geen gebruik is gemaakt van incidenteel en structureel onvoorzien is er binnen het product 
onvoorziene lasten/algemene stelposten een voordeel ontstaan van € 242.933. Dit bedrag bestaat 
voor   € 45.000 uit gereserveerde gelden voor het NUP. (Het NUP bestaat uit een aantal 
geprioriteerde e-overheidsbouwstenen, die gemeenten en andere overheidsorganen, kunnen 
gebruiken om hun dienstverlening aan burgers en ondernemers sneller, beter en efficiënter te maken. 
Voorbeelden van de bouwstenen zijn de voorzieningen voor de berichtenbox van MijnOverheid, het 
gemeentelijk 14+netnummer of het stelsel van basisregistraties. Het doel van het NUP is uiteindelijk 
dat alle overheidsorganen alle digitale bouwstenen in de praktijk gaan gebruiken. Het NUP draagt zo 
bij aan een slagvaardige en dienstverlenende overheid voor burgers en ondernemers)                 
Conform het informatiebeleidsplan zouden deze gelden, moeten worden toegevoegd aan de reserve 
informatiebeleid. Voorgesteld wordt om € 45.000 middels de resultaatbestemming toe te voegen aan 
de reserve informatiebeleid.  



147 
 

Daarnaast kent dit product een voordeel van € 36.500 door een ontvangen liquidatie uitkering van IZA 
Nederland. En een voordeel van € 110.000 vrijval voorziening onderhoud gebouwen. Voorgesteld 
wordt om € 110.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve IAB.  
 
Door achterblijvende investeringen in onder andere het grondbedrijf zijn er geen kort- en langlopende 
leningen aangetrokken in 2012. Hierdoor is een rentevoordeel behaald van € 663.000. Door de 
achterblijvende boekwaarde van complexen van het grondbedrijf en overige projecten en kredieten 
kan minder rente worden doorbelast aan complexen en overige investeringen waardoor een nadeel is 
ontstaan van € 763.000. Per saldo kent de financieringsfunctie dan ook een nadeel van € 100.000 
 
De algemene uitkering kent t.o.v. de begroting een voordeel van € 825.000. In dit bedrag zit een 
voordeel op ontvangen algemene uitkering met betrekking tot voorgaande jaren ad € 300.000 en een 
ontvangen bijdrage voor peuterspeelzaalwerk (€ 98.000), waarvan de kosten al in de regulieren 
begroting van programma 21 waren opgenomen. Middels de decembercirculaire 2012 is een extra 
bijdrage ontvangen voor de vorming van de RUD (€ 40.000) en de focus gemeenten  (€ 148.000). 
Daarnaast is het aantal bijstandsgerechtigden en het ABW schaalvoordeel in de decembercirculaire 
hoger dan in de septembercirculaire waardoor nog eens een voordeel ontstaat van € 186.000. In de 
decembercirculaire is aangekondigd dat- los van het Regeerakkoord- het accres 2012 voor de 
algemene uitkering als gevolg van onderuitputting bij het Rijk lager zal uitvallen dan in de 
septembercirculaire 2012 is gemeld. De definitieve uitkomst volgt pas in mei 2013. In januari is 
duidelijk geworden dat het voor Tynaarlo om een korting van naar verwachting € 160.000 zal gaan.  
Dit bedrag is opgenomen onder de overige schulden.     
 
Op saldo kostenplaatsen is een nadeel ontstaan doordat meer uren zijn geschreven op de interne 
dienst. In totaal is voor een bedrag van € 320.000 meer geschreven op interne producten.  
 
De ontvangen OZB in het product lokale heffingen is in lijn met de begrote opbrengst. Wel is er op het 
product een voordeel ontstaan doordat € 53.000 meer is ontvangen voor toeristenbelasting. Dit komt 
doordat de opbrengsten voorzichtig begroot worden i.v.m. slechtweerrisico en doordat er intern meer 
aandacht is gegeven aan de controle van gegevens/administratie. De ontvangen forensenbelasting 
valt echter € 9.000 lager uit.  
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SiSa 2012  
Bijlage verantwoordingsinformatie 
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant.  
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