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Voorwoord jaarrekening d.d. 16 juni 2014
Gebeurtenissen na balansdatum / interpretatie jaarrekening 2013
Medio maart al heeft u van het vorige college de concept jaarrekening over het jaar 2013 ontvangen.
In deze jaarrekening heeft het vorige college verantwoording afgelegd over het door haar gevoerde
beleid in 2013 en meer algemeen in de periode 2012 – 2014.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. zijn wij als nieuw college op 22 april 2014 van start
gegaan. Na het uitspreken van de intentie van het huidige college van VVD, D66, PvdA en het CDA
om het project De Bronnen te stoppen, heeft de accountant deze intentie geïnterpreteerd als een
gebeurtenis na balansdatum die – volgens de regelgeving van het Besluit Begroting en
Verantwoording – nog verwerkt zou moeten worden in de jaarrekening van 2013.
Uit respect naar het vorige college hebben wij ervoor gekozen om de jaarrekening inclusief hun
interpretatie van de resultaten volledig in tact te laten. Daarmee voorkomen wij dat we afbreuk doen
aan de verantwoording van het oude college zoals dat is opgenomen in de jaarrekening 2013.
Deze definitieve jaarrekening is tot stand gekomen door in de concept jaarrekening uitsluitend de
(financiële) effecten van het stopzetten van het plan De Bronnen te verwerken. Conform het besluit
zoals de gemeenteraad het stopzetten op 10 juni jl. heeft bekrachtigd.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo
16 juni 2014
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Voorwoord concept jaarrekening d.d. 13 maart 2014
Voor u liggen de conceptjaarrekening en het -jaarverslag. Deze stukken worden u al heel vroeg
aangeboden, omdat wij nog voor de verkiezingen van 19 maart a.s. verantwoording af willen leggen
over het gevoerde beleid. Wij merken daarbij op, dat de accountant zich vanaf 10 maart nog buigt
over deze stukken. Naar verwachting wordt de definitieve versie -met accountantsverklaring- eind april
verspreid onder de raadsleden. De behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag staan op de
agenda voor de raadsvergadering van 27 mei.
Een positief resultaat
Tynaarlo sluit 2013 af met een positief resultaat van bijna € 200.000. Dit is een prima resultaat, omdat
hierin ook een eenmalige afboeking op Kranenburg-Zuid van € 1 miljoen en een eenmalige
risicoreservering van € 250.000 voor het Centrumplan Eelde zijn verwerkt. Het is goed dat we na
jarenlange discussie met de gemeente Groningen de kwestie Kranenburg-Zuid hebben opgelost. Daar
wilden we een nieuwe raad en college in 2014 niet mee opzadelen.
Het collegeprogramma is grotendeels gerealiseerd
Uit het jaarverslag blijkt dat het collegeprogramma grotendeels is gerealiseerd. Zo is het
investeringsprogramma wegen en riolering uitgevoerd en hebben we onder andere rotondes in
Donderen en Paterswolde aangelegd. Ook hebben we de riolering in Nieuwe Akkers (EeldePaterswolde) kunnen vervangen. Daarnaast is de Mfa in Yde opgeleverd in de zomer van 2013 en is
de Mfa Zeijen inmiddels in aanbouw. Vanuit Sport hebben we meer verantwoordelijkheid bij de
verenigingen neergelegd. Kantines zijn overgedragen aan de sportclubs en verenigingen zijn nu zelf
verantwoordelijk voor het groenonderhoud buiten de krijtlijnen. Verder blijft de tevredenheid over de
Wmo-voorzieningen in de gemeente onverminderd hoog, deze is zelfs gestegen het laatste jaar. Ook
zijn we erg trots op ons sociale beleid. De schuldhulpverlening is effectief, we hebben weinig mensen
in de bijstand en het werkloosheidspercentage is laag. Meer informatie over de gerealiseerde taken
vindt u in het jaarverslag vanaf pagina 43.
De grondexploitatie blijft onverminderd positief
Ook de verkoop van bouwkavels blijft goed lopen in onze gemeente. De verwachte verkoopcijfers
worden ondanks een minder goede markt nog steeds gehaald. In 2013 zijn 70 kavels verkocht. Ten
opzichte van andere gemeenten in het Noorden doet Tynaarlo het op dit vlak uitstekend. Dat is
recentelijk nog weer eens gebleken uit cijfers van woningmarktcijfers.nl.
Tynaarlo kan wel een stootje hebben
De gemeente heeft een gezonde financiële weerstandspositie. Veel gemeenten gaan uit van een
afdekking van 80 – 100% van alle geïnventariseerde risico’s, oftewel een weerstandsratio van 80 100%. Wij zijn er in geslaagd, om ondanks de moeilijke tijden door de economische crisis, extra
weerstandscapaciteit te behouden. Ons weerstandsratio zit op 112%. We kunnen financieel gezien
dus tegen een stootje.
Nieuw in het jaarverslag
Zoals elk jaar geven wij per cluster aan wat de doelen zijn vanuit de begroting 2013 en wat daarvan is
gerealiseerd en gedaan in 2013. Daarnaast vindt u in het jaarverslag de zeven verplichte paragrafen,
twee niet-verplichte paragrafen en een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.
We hebben twee nieuwe onderdelen aan het jaarverslag toegevoegd. De paragraaf ICT en het
overzicht gerealiseerde taken uit het collegeprogramma. Verder is aan de jaarrekening een bijlage
toegevoegd waarin wordt ingegaan op de verschillen tussen de begrote en werkelijke dotaties en
onttrekkingen aan de reserves.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo
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Clusterverantwoording
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Cluster 0 || Algemeen bestuur
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijke opgaven?
Naast de reguliere taken in dit cluster, zijn in 2013 een aantal accenten benoemd waar extra aandacht
aan is besteed.
 Goede en efficiënte dienstverlening (burger als klant), waarbij Tynaarlo antwoord heeft en
geeft;
 Goede en transparante informatievoorziening aan burgers en bedrijven;
 In een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van belanghebbenden bij beleidsontwikkeling;
 De basis op orde.
Hierbij sluit het cluster aan bij de grootste maatschappelijke opgave die de gemeente heeft: het
behouden van de welvaart en welzijn die is opgebouwd is in de afgelopen decennia.
Cijfers en getallen en toelichtingen
Thema

1.

2.
3.

Bestuur en burgercontact
Goede dienstverlening aan
burgers en bedrijven
Goede dienstverlening aan
burgers en bedrijven
Goede dienstverlening aan
burgers en bedrijven

4.

Informatievoorziening aan
burgers

5.

Informatievoorziening aan
burgers.

6.

De burger als kiezer

7.

Oordeel burger over regels

8.

Burgerparticipatie

Doelen

Percentage afspraken gemaakt
door burgers via internet is
minimaal 40%
De waardering voor de diensten
aan het loket is een 7.8
De waardering voor de
telefonische bereikbaarheid is
een 7.5
Waardering duidelijkheid,
toegankelijkheid en informatie
via de kranten
Waardering en oordeel burgers
van de www.tynaarlo.nl met een
7.1
Waardering invloed,
vertegenwoordiging, vertrouwen
en beloften mbt
gemeentebestuur
Waardering duidelijkheid,
ontbreken en tegenstrijdigheid
regels
De gemeente betrekt haar
burgers in voldoende mate bij de
totstandkoming en bij de
uitvoering van beleid

Kengetallen
2012
2013
R
R
18
37

2014
P
40

7.8

7.9

7.8

7.5

7.5

7.5

7.3

7.2

7.2

7.1

7.1

7.1

5.9

6.0

6.0

6.3

6.3

6.3

5.8

5.8

5.8

In 2013 is de onafhankelijke benchmark Publiekszaken uitgevoerd. Deze benchmark onderzoekt met
name de telefonische dienstverlening en de dienstverlening aan de balie. Investeren in telefonische
dienstverlening vinden we belangrijk om ervoor te zorgen dat het aantal contacten met klanten op het
gemeentehuis zoveel mogelijk te beperken. Dit is prettig voor de klant in het kader van burgerlogica
en efficiënt voor de gemeentelijke organisatie. Een 7,5 als doelstelling past hierbij en dit cijfer is in
2013 ook gerealiseerd.
Naast het werken op afspraak is een van de speerpunten: digitaal, tenzij. Burgers kunnen zelf digitaal
een afspraak maken voor de afdeling Publiekszaken. Ons streven was dat 40% van de afspraken
digitaal door de burger gepland werden. Het resultaat in 2013 37%, dit betekent dat in 2014 (nog)
meer gestuurd moet worden op het maken van afspraken via internet.
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Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in 2013?
Goede dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen
Vanaf 1 oktober 2012 werkt de afdeling Publiekszaken uitsluitend op afspraak. De pilot werken op
afspraak is in maart 2013 geëvalueerd. De evaluatie heeft plaatsgevonden door het vragen naar
ervaringen van klanten én medewerkers. Uit de vragenlijsten die bij bezoekers zijn uitgezet kwam
naar voren dat men in het algemeen deze manier van werken als prettig ervaart. Vooral omdat er zo
geen wachttijden zijn en de bezoeker zelf een afspraak kan plannen.
Tynaarlo heeft antwoord©
Het afgelopen jaar heeft het KCC (Klant Contact Centrum) zich gericht op het ontwikkelen van een
stip op de horizon. Het uiteindelijke doel is aan de vragen en verzoeken van klanten, zoveel mogelijk,
in één keer te voldoen. Dit in de lijn van het landelijke programma Antwoord©, maar wel op de
Tynaarlose maat.
We gaan kleine stapjes nemen om dit doel te bereiken. Een daarvan is het aanschaffen van een
nieuwe telefonie systeem De aanbesteding is in samenwerking met de gemeente Assen gestart in de
zomer van 2013. het nieuwe systeem wordt ingevoerd in het tweede kwartaal van 2014. Assen en
Tynaarlo krijgen o.a. dezelfde Lync omgeving, waardoor er in STA verband makkelijker kan worden
samengewerkt.
Daarnaast is er aandacht geweest voor de telefonische bereikbaarheid. In ieder team zit een
ambassadeur die de focus hier op heeft. Er zijn vijf speerpunten genoemd waar aan gewerkt gaat
worden.
Afstand tot bestuur verkleinen
De gemeente wil haar inwoners graag betrekken bij het ontwikkelen van beleid. Hiermee zijn met het
deeljeafvalidee/traject uitstekende resultaten behaald. In 2013 is samen met ondernemers een start
gemaakt met het nieuwe economische beleidsplan van de gemeente. Het is de bedoeling dat dit voor
en door ondernemers wordt ontwikkeld. Dit traject loopt verder door in 2014.
In het afgelopen jaar is er gezocht naar een goede vorm om jongeren te laten participeren en te
betrekken bij besluitvorming. In relatie tot de transitie van de jeugdzorg is hier bijvoorbeeld
een onderzoek naar gedaan (afstudeerproject pedagogiek). Ook zijn er debatten met jongeren
georganiseerd. Duidelijk is geworden dat het organiseren van incidentele activiteiten gericht op een
concreet thema de meest effectieve en haalbare wijze is om jongeren bij beleid te betrekken. Een
voorstel hier vorm aan te geven volgt in 2014.
Naast het betrekken van inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld bij het
ontwikkelen van beleid, is ook op andere manieren getracht de afstand tot het bestuur te verkleinen.
Er is in 2013 een proef gedaan met een inloopspreekuur bij de burgemeester en wethouders. Dit is
positief gewaardeerd. Na de ziekmelding van Van Zuilen in juni, zijn deze spreekuren niet verder
doorgezet. In het eerste kwartaal van 2014 wordt bekeken hoe hier verder invulling aan wordt
gegeven.
Communicatie
Op basis van de aanbevelingen van de waarnemend burgemeester en het rapport Berenschot zijn er
maatregelen getroffen om de relatie met de pers te verbeteren. Zo is het proces besluitenlijst en
perslijst aangepast. De pers ontvangt eerder, en meer informatie. Daarnaast is er meer aandacht voor
interne communicatie. Ten slotte is een nieuw communicatiebeleidsplan in voorbereiding. Dit wordt in
het eerste kwartaal van 2014 vastgesteld en vervolgens uitgevoerd.
Ontwikkelingen
Doorontwikkeling dienstverlening
Het werken op afspraak wordt in maart 2014 opnieuw geëvalueerd met als doel om te kijken waar
eventuele verbeterpunten zitten.
Er wordt gericht aandacht gevestigd op een nieuwe manier van communiceren. Deze nieuwe manier
van communiceren is verbonden aan de implementatie van de nieuwe telefonie omgeving. In deze
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nieuwe omgeving is het mogelijk om eenvoudig de bereikbaarheid te regelen, documenten en kennis
uit te wisselen.
Het KCC zal verder haar rol oppakken als toegangspoort voor de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst)
naar de burger.
Digitaal, tenzij
Een van de uitgangspunten was en is digitaal, tenzij. Ons doel is om de kwaliteit van de digitale
dienstverlening te laten toenemen door 24 uur per dag toegankelijk te zijn. We willen waar mogelijk
burgers online inzicht bieden in de gegevens die de gemeente van hen heeft. De aandacht komt
verder te liggen op het zoveel mogelijk automatisch afhandelen van producten die digitaal
aangevraagd kunnen worden.
Het ondernemersloket wordt verder ontwikkeld, waarbij ook vooral het digitaliseren specifieke
aandacht zal vragen.
De basis op orde: aanschaf kennisbank
Het is niet gelukt om de kennisbank in de vorm van vraag- en antwoordcombinaties in 2013 te
koppelen aan intranet. I De kennisbank vormt een digitale verzameling met daarin alle informatie over
producten van de gemeente en ketenpartners, die op een overzichtelijke wijze voor de KCC
medewerkers beschikbaar is. Een kennisbank is noodzakelijk om klantcontacten zoveel mogelijk in
een keer af te kunnen handelen. In 2014 wordt onderzocht welke variant wel geïmplementeerd kan
worden.
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Cluster 1 || Openbare orde en veiligheid
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijke opgaven?
Een veilige leef-, woon- en werkomgeving voor iedereen in Tynaarlo. Als gemeente hebben we hier
een belangrijke taak. We zetten in op preventie in plaats van repressie door:
• voorkomen en beperken van mogelijke gevaren en bedreigingen van de fysieke en externe
veiligheid.
• verminderen van mogelijk overlast.
• optimaliseren van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en het crisismanagement.
Cijfers en getallen en toelichting
Veiligheidsvelden en aantal meldingen
2010

2011

2012

2013

Cijfers
boa’s 2013
302
889
233
23
852

Veilige woon- Sociale kwaliteit
en leefomge- Fysieke kwaliteit
ving
Objectieve kwaliteit/ veel
voorkomende criminaliteit

184
267
703

195
266
739

228
235
848

Bedrijvigheid
en veiligheid

Veilig winkelgebied
Veilige bedrijventerreinen
Veilig stappen
Veilige evenementen
Veilig toerisme

22
23
9
6
7

44
33
6
4
2

32
15
5
11
8

23
9
3
5
4

Jeugd en
veiligheid

Overlast jeugd

207

146

190

168

145

Fysieke
veiligheid

Verkeersveiligheid
Milieu / externe veiligheid
Milieu overig

824
57
3

566
59
1

627
103
1

800
134
1

47
237
25

Integriteit en
veiligheid

Radicalisering en polarisering
Georganiseerde criminaliteit
Overige incidenten schending
integriteit

0
67
301

0
66
599

0
112
747

0
79
808

Bron: veiligheidsplan 2014
1. Veilige woon- en leefomgeving
Het aantal meldingen over overlastgevende personen en afwijkend gedrag van personen is
toegenomen. Deze toename is te verklaren door de reeks van incidenten die zich rondom een burger
hebben afgespeeld in het dorp Zuidlaren. Tevens zijn de meldingen m.b.t. drugsoverlast toegenomen.
Binnen het veld fysieke veiligheid en objectieve kwaliteit zijn de meldingen stabiel gebleven ten
opzichte van 2012.
2. Bedrijvigheid en veiligheid
De meldingen binnen dit veiligheidsveld zijn gedaald. Het aantal meldingen m.b.t. overlast van
evenementen is gedaald. De gemeente heeft organisatoren van evenementen gevraagd om direct
omwonenden tijdig te informeren vanwege mogelijk geluidsoverlast.
3. Jeugd en veiligheid
De overlast van jeugd is afgenomen ten opzichte van 2012. De politie heeft minder meldingen
ontvangen .De politie en buitengewoon opsporing ambtenaren (boa’s) van de gemeente hebben
afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het handhaven. Deze aanpak wordt in 2014 voortgezet en er komt
een gemeenschappelijke aanpak voor de individuen bij de jeugdgroep.
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4. Fysieke veiligheid
Het aantal meldingen met betrekking tot verkeerveiligheid is weer toegenomen. Met name het aantal
meldingen over ongevallen met materiële schade en verlasten van het plaats ongeval zijn opgelopen.
De stijging van milieu/ externe veiligheid meldingen komt door de toename van flora en fauna
incidenten.
5. Integriteit en veiligheid
Een toename van de georganiseerde criminaliteit komt door 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.
6. Toelichting cijfers Boa’s
In 2013 zijn we gestart met een nulmeting voor de veiligheidsvelden waarin de gemeentelijke boa’s
opereren. De boa’s hebben hun mutaties bijgehouden over een periode van 12 maanden. Ze maakten
aantekeningen voor de veiligheidsvelden zoals deze benoemd staan in de kadernota “Integraal
veiligheidsbeleid.” Hierdoor wordt inzicht gecreëerd in het werk dat de boa’s in de openbare ruimte
doen. Met de cijfers van 2013 is de nulmeting gerealiseerd. In 2014 zetten we deze werkwijze voort
om eind 2014 een vergelijking te kunnen maken van de (inzet)resultaten.

Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in 2013?
Sociale Veiligheid
 Een voorlichtingsbijeenkomst is
georganiseerd in samenwerking met
jongerenwerker, politie en Verslavingszorg
Nederland over de gevaren van het gebruik
van verdovende middelen bij jongeren.
 Ketenaanpak op hinderlijke jeugdgroep in het
centrum van Zuidlaren.
 Zeven personen hebben een waarschuwing
tot gebiedsontzegging ontvangen voor het
uitgaansgebied van Zuidlaren. Drie personen voor het uitgaansgebied van Eelde.
 Een adequate aanpak op (bijt)incidenten met honden.
 De politie heeft met de aanhoudingen van een aantal verdachten in Eelde en Zuidlaren een
grote reeks van inbraken opgelost.
 Een gezamenlijke aanpak en voorbereiding op de Jaarwisseling met de politie, boa’s en
gemeentewerken. Extra inzet door inhuur van boa’s van stichting Veiligheidszorg.
Fysieke Veiligheid
 Preventie in plaats van repressie.
In 2012 werd een brandveiligheidscheck aangeboden aan alle huishoudens in buurtschappen
waar de brandweer een aanrijtijd heeft van meer dan 15 minuten. Via “roodshows”
(voorlichtingsdagen) zijn de dorpskernen benaderd waar de brandweer niet binnen de gestelde
15 minuten ter plaatse kan zijn bij een brandmelding.
 Crisismanagement
In 2013 waren er twee grote activiteiten. In februari 2013 werd bij graafwerkzaamheden op
Groningen Airport Eelde een 500 ponder aangetroffen uit de Tweede Wereldoorlog.
In oktober ontstond er tijdens de woeste weersomstandigheden een gaslek nabij het
wooncomplex ‘Nieuw Laarhof’. Meerdere bewoners werden uit voorzorg uit hun woningen
gehaald en elders op gevangen.
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 Incident- en Rampbestrijdingsplan Groningen Airport Eelde (IRP-GAE).
In september is de gemeente aangesloten bij een hulpverleningsoefening van de brandweer,
GHOR, Kmar en politie op het terrein van GAE.
 Rampenoefening op het Zuidlaardermeer.
In november is een rampenoefening gehouden op het Zuidlaardermeer. Het beleidsteam onder
leiding van de burgemeester oefende op het gemeentehuis. De Algemeen Commandant
bevolkingszorg oefende specifiek de sturing van het incident op de gemeentelijke processen.
Nabij het meer zelf waren de hulpverleningsdiensten bezig met het bestrijden van het incident.

Ontwikkelingen






Mei 2014 uitkomsten van de landelijke veiligheidsmonitor
Nieuwe kadernota veiligheid.
Implementatie Burgernet.
Actualisatie evenementenbeleid.
Toezicht boa’s op drank& horeca.
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Cluster 2 || Verkeer en mobiliteit
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijke opgaven?
Optimale mobiliteit.
 De voorzieningen voor langzaam verkeer en openbaar vervoer zijn goed en toegankelijk
ingericht voor alle verkeersdeelnemers.
 Er zijn verkeersknelpunten weggenomen door het aanleggen van rotondes in de Punt,
Donderen en de Meerweg in Paterswolde.
 De aanleg van Transferium de Punt en het aanpakken van de op en afritten van de A28 op de
Groningerweg worden voorbereid samen met onze partners in de regio.
 In de herziening van voorterrein luchthaven worden de gevolgen van de voorgenomen
baanverlenging op het gebruik van de wegen meegenomen.
Veiligheid in het verkeer.
 De beschikbare middelen voor wegonderhoud worden in eerste instantie ingezet ten behoeve
van de veiligheid van de hoofdwegen.
 Het uitvoeren van wegonderhoud wordt versneld.
 We investeren in aanleg en onderhoud van fietspaden.
 Alle scholen in het basisonderwijs hebben het label “verkeersveilige school’.
 Verkeersveilig gedrag van alle doelgroepen wordt bevorderd door het bieden van programma’s
voor gedragsbeïnvloeding.

Cijfers en getallen en toelichtingen









Wegen
Fietspaden
Zandwegen
Voetpaden
Bruggen
Sluis
Tunnel
Beschoeiing

470 km
113 km
44 km
150 km
34 stuks
1 stuks
1 stuks
14 km

In 2013 heeft een nieuwe beoordeling van het Bor-niveau plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat het Borniveau van de wegen basis is, hierbij moet wel opgemerkt worden dat het niveau ten opzichte van
2008 gedaald is. Het niveau voldoet aan de gemaakte afspraken, waarbij we de kanttekening moeten
maken dat we dit niveau niet vast kunnen houden. We kunnen niet jarenlang aan minder onderhoud
doen dan volgens inspectie nodig is.
Het Bor-niveau van de bruggen en beschoeiingen zit ook op het basisniveau. Ten opzichte van 2008
is hier het niveau gestegen. Dit vooral dankzij de extra investering die in vanaf 2008 heeft
plaatsgevonden in beschoeiingen en vanaf 2006 in bruggen. Er is geen voorziening, terwijl er wel
forse uitgaven aankomen.

Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in 2013?
Het afgelopen jaar hebben we op het gebied van wegenonderhoud diverse projecten uitgevoerd,
hieronder staat een opsomming van de belangrijkste.
 Aanleg rotonde Meerweg Paterswolde
 Aanleg Dorpsplein Tynaarlo (in samenspraak met de bewoners en gebruikers)
 Verbreding Zuurschelanden in samenwerking met een lokale ondernemer
 Groot asfaltonderhoud Groningerstraat tussen Vries Yde de Punt.
 Klein asfaltonderhoud door de hele gemeente.
 Klein straatwerk door de hele gemeente.
 Opbrengen slijtlagen in de hele gemeente.
 Aanbrengen van grasstenen in het buitengebied
 De openbaarvervoersvoorzieningen zijn verbeterd in 2013 door frequentieverhoging
Langs het hoofdwegennet zijn overal vrijliggende fietspaden op een hoog comfortniveau gerealiseerd,
met uitzondering van de Legroweg. Dit fietspad wordt, naar verwachteing, in 2014 aangepakt.

14

De evaluatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is met haar partners afgestemd
en vastgelegd. De vertaling van deze evaluatie met een doorkijk naar de toekomst wordt nog aan de
raad gepresenteerd in 2014.
De bushalten in Tynaarlo zijn rolstoelvriendelijk
Bij het wegenonderhoud streven we naar het zo efficiënt mogelijk inzetten van het budget, een
voorbeeld hiervan is het asfaltonderhoud dat in 2013 aan de Groningerstraat is uitgevoerd. Dit is het
grootste wegenonderhoudproject dat er binnen onze gemeente is uitgevoerd. Door de omvang is er
door de betrokken aannemers scherp ingeschreven.
Een ander voorbeeld is het zogenoemde kleine straatwerk, de afgelopen jaren werden deze
werkzaamheden gegund op basis van uit te voeren m2 werk. In 2013 is gegund op basis van een
weektarief voor een stratemakersploeg. Door deze werkwijze is bespaard op de voorbereidingskosten,
en konden de aannemers besparen op hun calculatiekosten.
De basis van het wegenonderhoud is de CROW systematiek(een onafhankelijke kennisorganisatie op
het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer) Waar mogelijk zoeken wij
aansluiting en samenwerking met andere partijen en wensen of ontwikkelingen in de samenleving.
Bijvoorbeeld met het Recreatieschap Drenthe op het gebied van fietspaden. Of vanuit de wensen uit
de dorpsschouwen en de ontvangen meldingen. Ook is er overleg met Staatsbosbeheer om de
gevolgen van landelijke bezuinigingen op de door hen beheerde wegen en paden zo mogelijk te
beperken.
De betrokkenen bij het wegenonderhoud beschikken over veel kennis. Met oog voor nieuwe
ontwikkelingen zoals nieuwe mogelijkheden om het geluidsniveau van wegen naar beneden te
brengen. Dit om de levensduur van het asfalt te verminderen. Ook experimenteren we door wegen in
het buitengebied met minder geld op een voldoende hoog niveau te houden. De gemeente neemt ook
deel aan het KennisNetwerkcarrousel, hierbij delen noordelijke wegbeheerders hun kennis en
ervaring.
Naast nieuwe ontwikkelingen in de markt zoeken we tijdens de uitvoering ook aansluiting bij onze
buurgemeentes. Zo kunnen we de overlast en kosten voor zowel hun als onze inwoners beperken.
Een voorbeeld hiervan is de afstemming bij de uitvoering van het project Rotonde Meerweg en de
Reconstructie van de Meerweg in Haren.
Ontwikkelingen
De beschikbare middelen voor het onderhouden van de openbare ruimte zijn een zorg voor het
college.
Wegenonderhoud.
De afgelopen jaren is het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke wegen verslechterd, de jaarlijkse
onderhoudsbehoefte neemt toe, als deze lijn zich doorzet komen we onder het Bor-niveau van ‘basis’
terecht. Daarnaast is de verwachting dat veel wegen buiten de bebouwde kom voor groot onderhoud
in aanmerking gaan komen, vanwege de leeftijd van de wegen. In 2014 starten we aanvullend
onderzoek om de werkelijke onderhoudsbehoefte van deze wegen te kunnen bepalen. De gevolgen
zullen met name merkbaar zijn bij de wegen in het buitengebied. Deze zandwegen zijn na diverse
ruilverkavelingen omgezet in asfaltwegen met minimale diktes. De hoeveelheid en het enorme gewicht
van het landbouwverkeer leiden tot randschade en slijtage met kans op gevaar. Het budget voor
herstel is niet toereikend. Over het algemeen liggen de doorgaande wegen en fietspaden er redelijk
tot goed bij.
Bruggen/ beschoeiingen onderhoud.
De budgetten voor het onderhouden van bruggen en beschoeiingen zijn op lange termijn
onvoldoende. Het huidige budget is slechts toereikend voor het jaarlijkse kleine onderhoud, maar
onvoldoende voor het grote onderhoud.
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Cluster 3 || Economische zaken, recreatie en arbeidsmarktbeleid
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijke opgaven?
De doelen zijn erop gericht om te voorzien in het oplossen van problemen en het invullen van
behoeften .Wat gaat de burger, bedrijf of instelling er concreet van merken?
Actief ondernemersbeleid.
 Het creëren van een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, goede bereikbaarheid en
voorzieningen. Deze onderwerpen worden hoger gewaardeerd in het MKB onderzoek van vorig
jaar.
 Inzet van de bedrijvencontactfunctionaris voor onderdersteuning bij initiatieven en het doorlopen
van procedures.
 Investeren in winkelgebieden in samenhang met bouwontwikkeling van woningen en
voorzieningen
 Ontwikkeling mogelijk maken rondom Groningen Airport Eelde en bedrijventerrein luchthaven,
uitgaande van de ruimere kaders van de provinciale omgevingsvisie en ondersteuning door
gemeente.
 Ruimte voor zorginstellingen en recreatie&toerisme en behoud van de weekmarkten.
 Weinig tot geen leegstand van bedrijfspanden en winkelruimte.
Iedereen werkt mee.
 Iedereen die kan werken wordt aangesproken en aangemoedigd om daadwerkelijk aan de slag
te gaan. Mede daardoor heeft Tynaarlo de laagste werkloosheid van Drenthe
 Inwoners ervaren ondersteuning bij het vinden van passend (vrijwilligers) werk. Iedereen doet
op een of andere manier mee.
Aantrekkelijk zijn voor toeristen.
 Toename van bezoekers en toeristen en goede bekendheid met evenementen, natuurgebieden,
bezienswaardigheden en activiteiten
 Toename van arbeidsplaatsen binnen de sector toerisme en recreatie;
 Opwaardering van de kwaliteit van verblijfsrecreatieve voorzieningen, gewaardeerd door
ondernemers en toeristen
 Optimalisatie routenetwerk voor fietsers, wandelaars en ruiters
Cijfers en getallen en toelichtingen
Thema’s,
doelen en
kengetallen

Thema

Doelen

Economie:
Tevreden
ondernemers, goed
ondernemersklimaat 1)
Werkgelegenheid 3)

Goede score op :
tevredenheid, imago,
communicatie en beleid mbt
MKB en prijs / kwaliteit
Behoud banen in de
gemeente
Aantal vestigingen
Zo laag mogelijke
werkloosheid , evrgelijk in
Drenthe (cijfers UWV/CBS)

Werkloosheid 4)

Uitgegeven ha
bedrijventerrein

Bedrijvigheid faciliteren

Kengetallen / indicatoren
2011 2012 2013

2010: 6,1
2013: 6,6
11.535
2.425

6%
6%
0,9
1,0

11.207
2.522

<6%

0,9

<6%

0,9

1) Bron: onderzoek MKB – vriendelijkste gemeente van Nederland
2) Bron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’
3) Bron: Tynaarlo in cijfers.nl
4) Bron : UWV, CBS en WSW in percentages
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Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in 2013?
Actief ondernemersbeleid
 Tynaarlo verbindt: actieplannen en beleid.
In 2013 zijn we gestart met een uitgebreid proces voor het opstellen van nieuw economisch beleid.
Startpunt was het, samen met een aantal ondernemers verenigd in een denktank, uitwerken van een
kadernota met uitgangspunten en speerpunten voor het te voeren economisch beleid. Deze
kadernota, Tynaarlo verbindt, is toegelicht tijdens een grote bijeenkomst in restaurant Weelde in Eelde
(rond de 100 bezoekers) en een informatieavond voor de gemeenteraad Op 26 november jl. heeft de
raad unaniem deze kadernota vastgesteld. Uitwerking van deze kadernota vindt plaats in de vorm van
4 actieplannen: zorgeconomie, vrijetijdseconomie, Groningen Airport Eelde en Innovatie en
Duurzaamheid. Per actieplan is een ambassadeur benoemd, die samen met een groep ondernemers
vorm geeft aan deze actieplannen. In 2014 zullen deze actieplannen worden afgerond en ter
besluitvorming aan de raad worden voorgelegd, Onze gemeente is alleen faciliterend bij dit proces
betrokken, zodat het proces maximaal volgens de principes van overheidsparticipatie wordt
vormgegeven.
Voor de ontwikkeling van het gebied rondom Groningen Airport Eelde is een proces ingericht dat door
de provincie Drenthe en ons in gezamenlijkheid getrokken wordt (actieplan GAE). Doel is de kansen
die GAE biedt voor onze economie concreet vorm te geven. In november 2013 is hiertoe onder meer
een brainstormsessie belegd met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, (semi)overheid en experts uit
de luchtvaartsector, om concrete mogelijkheden zowel voor de korte als voor de lange termijn te
verkennen. Naar verwachting zal de visie op de gebiedsontwikkeling rondom GAE in 2014 worden
afgerond.
Er is nog geen concreet plan voor de aanpak van leegstaande panden in de gemeente. Wel zijn
verschillende ideeën geopperd die in 2014 uitgewerkt worden. Hierbij moet gedacht worden aan
‘gevelrenovatie of startsubsidies’ of het verruimen van de vestigingseisen voor bedrijventerrein
Vriezerbrug.
 Verbeteren gemeentelijke dienstverlening.
Naast het opstellen van nieuw beleid zijn de processen rond het verlenen van
(omgevings)vergunningen en wijzigen van bestemmingsplannen doorgelicht om de dienstverlening te
verbeteren. Ook is een traject opgestart voor het inrichten van een (digitaal) ondernemersloket.
Dit is gedaan op basis van de lean-methodiek (verbeteren door het elimineren van verspillingen). De
komende periode moet duidelijk worden of de veranderingen als positief ervaren worden door de
aanvragers van vergunningen en bestemmingswijzigingen.
 Centrumplannen.
Ten aanzien van Centrumplan Zuidlaren is in 2013 verder invulling gegeven aan de ontwikkeling van
het voorterrein van de PrinsBernardHoeve en specifiek de verplaatsing van de Albert Heijn van de
Stationsweg naar dit voorterrein. Daartoe is overleg gevoerd met alle stakeholders (klankbordgroep,
ZOV, projectontwikkelaar en Ahold Vastgoed) en is tevens het zogenaamde distributieplanologisch
onderzoek (DPO) c.q. de marktanalyse geactualiseerd. Inmiddels is op 4 februari 2014 besloten
medewerking te verlenen aan het verplaatsen en vergroten van de Albert Heijn-supermakrt van de
Stationsweg naar de voorzijde van het PBH-complex.
Voor Eelde-Paterswolde is in 2013 een plan vastgesteld samen met twee projectontwikkelaars. Deze
planvorming voorzag in realisatie van het totale renovatie van het centrumplan Eelde in combinatie
met de komst van twee supermarkten in Ter Borch. Dit plan is in september met algemene stemmen
door de raad aangenomen. Uiteindelijk bleken de projectontwikkelaars de financiering niet rond te
kunnen krijgen, waardoor de Raad van State op 24 december 2013 het bestemmingsplan vernietigde.
In 2014 zal daarom een nieuwe opzet voor het centrumplan worden uitgewerkt, gebaseerd op een
bottom-up-benadering en initiatieven van individuele ondernemers en vastgoedeigenaren.
In Vries viel in 2013 een belangrijke financiële pijler onder het centrumplan weg, te weten de ISVsubsidie van rond € 500.000. Voorts heeft Wooncom haar plannen in het centrum van Vries voorlopig
‘on hold’ gezet. Met de projectontwikkelaar, klankbordgroep en ondernemers vindt voortdurend
intensief overleg plaats op welke wijze het centrum van Vries op zo kort mogelijke termijn wel
geüpgrade kan worden.
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Aantrekkelijk zijn voor toeristen
 Geopark de Hondsrug.
Op 5 september 2013 heeft het Europese Geopark Netwerk tijdens de 12e Conferentie in Ascea
(Italië) bekend gemaakt dat De Hondsrug de status van Europees Geopark krijgt. Hierdoor wordt het
Hondsruggebied het eerste Geopark van Nederland. De combinatie van boeiende geologie, een
bijzonder landschap en de opvallende invloed van de mens daarop lag ten grondslag aan het
toekennen van deze status. Met het verkrijgen van de status is de basis gelegd voor een extra
toename van het aantal toeristen dat dit gebied bezoekt. Doelstelling is om 5% extra toeristen te
trekken.
 Instandhouden TIPs.
In 2013 is besloten drie Tourist informatiepunten (Tip’s) in de gemeente te houden, met een evaluatie
voor 2015. In Zuidlaren zal naar verwachting in 2014 een nieuwe Tip worden ingericht.
Verder worden de uitkomsten van het actieplan vrijetijdseconomie afgewacht voor verdere initiatieven
in het kader van recreatie en toerisme.
 Fietspaden.
De fietspaden en toeristische routes zijn in 2013 steeds naar behoren onderhouden. Fietspaden zijn
een belangrijk onderdeel van de infrastructuur voor recreatie en toerisme.
Iedereen doet mee; ondersteuning in vinden van passend (vrijwilligers) werk
Voor het aan het werk helpen van mensen met een beperking of uit een bijstandsuitkering zijn in het
kader van de Participatiewet kaders opgesteld (‘Notitie Werken Loont’). Deze notitie is aangevuld met
scenario’s. De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) en Alescon hebben de opdracht gekregen
deze kaders en scenario’s uit te werken in concrete plannen. Alles vanuit het doel om mensen met
een beperking of bijstandsuitkering aan het werk te krijgen.
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Cluster 4 || Onderwijs
Wat willen we bereiken wat zijn de maatschappelijke opgaven?
De doelen zijn vooral gericht op het oplossen van problemen en het invullen van behoeften. Wat gaat
de burger, bedrijf of instelling er concreet van merken?
Optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd
 Scholen hebben aandacht voor goede kwaliteit, zoals deze wordt beoordeeld door de
inspecteur Onderwijs (bron : informatie inspectie onderwijs) en dat leidt ertoe dat het
onderwijs met een 7.6 of hoger wordt gewaardeerd (norm 2010).
 Blijvend goed toezicht op verzuim, moet leiden tot een absoluut verzuim van 0%. En het
relatief verzuim moet met 5% omlaag.
 Het aantal voortijdige schoolverlaters wordt lager (bron: leerplichtadministratie)
 Leerlingen - die op grond van hun psychische of lichamelijke vermogens of om reden van
levensbeschouwelijke aard - naar een andere school vervoerd moeten worden, worden zo
adequaat mogelijk vervoerd tegen de laagste kosten. Kwaliteit moeten we blijven bewaken
door regelmatig overleg te hebben met de vervoerder. Dit wordt gewaardeerd door de ouders
met een 7 of hoger.
(bron: 2-jaarlijks onderzoek onder ouders)
Goede onderwijshuisvesting
 Alle scholen voldoen aan de technische en functionele eisen. Wensen en problemen zijn
bekend en bij onderwijspartners is bekend hoe die problemen worden opgelost.
Realiseren van dagarrangementen
 Alle ouders in staat stellen arbeid en zorg voor kinderen te combineren. Dit vraagt onder meer
om een betere aansluiting c.q. afstemming tussen schooltijden, opvangtijden en
recreatietijden
Cijfers en getallen en toelichtingen

Aantal leerlingen per 1 oktober
Kwaliteit leerlingenvervoer

2011
3.234
7,6

2012
3.168
-

2013
3.161
7,6

Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in 2013?
Leerlingenvervoer:
In het voorjaar van 2013 heeft een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder ouders over het
leerlingenvervoer. Van de ouders heeft 61% hier op gereageerd. Het vervoer is met een gemiddeld
cijfer van 7,6 als goed beoordeeld.
2013: MFA Yde is opgeleverd. Hiermee heeft obs de Duinstee weer een goede huisvesting. Voor obs
Zeijen is de nieuwbouw begonnen. De start van het kindcentrum in Ter Borch is gestart.
Het huisvestingsprogramma 2014 is vastgesteld.
Er zijn overeenkomsten met het onderwijsveld over samenwerking op het gebied van cultuureducatie,
natuur- en milieueducatie, bibliotheek op school, sport en verkeerseducatue. Hierbij is het
uitgangspunt dat de financiering van deze activiteiten door de gemeente en het onderwijs gezamenlijk
plaatsvindt.
Dagarrangementen
In 2013 zijn dagarrangementen opgezet en aangeboden. Vooral op het gebied van sport en cultuur
vinden activiteiten plaats.
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Ontwikkelingen
Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs van kracht. Op dit moment is nog niet duidelijk
welke invloed dit zal hebben op de onderwijshuisvesting.
Er wordt steeds meer een beroep gedaan om leerlingen met een beperking/handicap zodat zij beter in
staat zijn te participeren in de maatschappij. Leerlingenvervoer kan hierbij een middel zijn om de
zelfstandigheid te vergroten. In het kader van het Passend Onderwijs en de opgerichte
samenwerkingsverbanden is de verwachting dat de instroom van leerlingen in het leerlingenvervoer
afneemt.
Decentralisatie huisvestingsgelden
Als de planning voorspoedig verloopt, dan wordt de wet Decentralisatie Onderwijshuisvestingsgelden
dit jaar vastgesteld. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor onderhoud en
aanpassing overgaat naar de schoolbesturen.
Huisvesting
In de planning voorspoedig verloopt dan zal met ingang van het nieuwe schooljaar de dislocatie van
de Menso Altingschool in Ter Borch verhuizen naar het nieuwe kindcentrum. Hiermee is de eerste
fase van de benodigde ruimtebehoefte opgelost. Er wordt op dit moment gewerkt aan de
voorbereidingen voor de tweede fase tijdelijke huisvesting. Deze moet in augustus 2015 gereed zijn.
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Cluster 5 || Sociale samenhang en leefbaarheid
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijke opgaven?
Als gemeenschap moeten we goed voor elkaar zorgen. Inwoners zorgen voor elkaar en de gemeente
ondersteunt daarbij. Ondersteuning vindt plaats door:
 de sociale samenhang en een goed leefklimaat in wijken en buurten te bevorderen;
 optimale ontwikkelingskansen te bieden voor jeugd en jongeren;
 bij te dragen aan een gezonde, betrokken en actieve leefomgeving voor alle inwoners;
 inwoners bewust te maken van en te betrekken bij noden/zorgen in hun omgeving;
 voorwaarden te scheppen voor een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van
activiteiten/evenementen, vrijetijdsvoorzieningen en accommodaties voor alle inwoners;
Cijfers en getallen en toelichtingen

1

Doelen

Accommodaties

Goede en efficiënte huisvesting
Transparantie in kosten
Waardering accommodaties
Oordeel burger
uitgaangsmogelijkheden en
horeca
Oordeel burger cultuur

2

De burger als
wijkbewoner

3

De burger als
wijkbewoner
De burger als
wijkbewoner
De burger als
wijkbewoner
De burger als
wijkbewoner
De burger als
wijkbewoner

4
5
6
7

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
R
R

Thema

Oordeel burger verenigingen
en clubs
Oordeel burger
sportvoorzieningen
Oordeel burger
welzijnsvoorzieningen
Oordeel burger leefbaarheid
buurt

6.5

6.5

6.7

7

6.5

6.7

6.5

6.5

6

6.3

6

6

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.7

7.5

7.5

5.8

6.0

5.8

5.8

7.4

7.5

7.4

7.4

145

227

250

250

3,2
12,3

1,8
11,3

Bron : Benchmark ‘Waar staat je gemeente’ en eigen gegevens.
8

Sport/cultuur

Aantal sportieve en culturele
kennismakingsactiviteiten
gericht op inwoners van de
Gemeente Tynaarlo (meting
per schooljaar)
% ernstig overgewicht groep 2
% ernstig + matig overgewicht
groep 2 basisonderwijs

9

Sport

10

Sport

% ernstig overgewicht
% ernstig + matig overgewicht
groep 7 basisonderwijs

2,0
13,1

1,4
13,5

11

Sport

% ernstig overgewicht
% ernstig + matig overgewicht
klas 2 middelbare school

5,6
21,5

0,8
17,9

e

Bron: dossieronderzoek gemeente Tynaarlo (punt 8) gegevens 2013 1 helft 2014 beschikbaar
Bron : dossieronderzoek GGD (punt 9 t/m 11 gegevens december 2013)
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Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in 2013?
Bijdrage project Transities aan sociale samenhang, ontwikkelingskansen bieden, betrokken
leefomgeving, bewustwording van inwoners bij de noden en zorgen van anderen:
Het project Transities Sociaal Domein richt zich op de invoering van nieuwe taken op het gebied
Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. Die taken worden nu nog centraal uitgevoerd, maar Den Haag
draagt ze over aan de gemeenten. Het Rijk denkt namelijk dat gemeenten deze taken efficiënter en
voordeliger uit kunnen voeren. Naast de overdracht van taken is ook een bezuiniging ingecalculeerd.
De gemeente moet deze taken met minder budget uitvoeren dan hier voorheen aan besteed werd.
Het is daarom noodzakelijk en belangrijk dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van zorg naar
preventie, naar vrijwilligersstructuren, eerdere signalering, inwoners die elkaar helpen, en algemene
en collectieve voorzieningen. Binnen cluster 5 wordt hierin geïnvesteerd.
Gerealiseerd binnen het Project transities:
 Pilot Sociaal Team gestart. Het Sociaal Team draagt bij aan laagdrempelige ondersteuning,
stimulering van zelf- en samenredzaamheid en het signaleren van behoefte aan nieuwe
algemene voorzieningen.
 Diverse voorlichtingsbijeenkomsten (o.a. met inwoners en vrijwillige hulporganisaties),
nieuwsbrieven, en een klantenarena met als doel mensen bewust te maken van de
veranderende samenleving en de noden/zorgen in de omgeving.
 Doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin om toegerust te zijn voor nieuwe en
deels zwaardere Jeugdzorg-taken. Zie hiervoor cluster 6.
De brede welzijnsinstelling Stichting Trias heeft ook in 2013 gezorgd voor diverse collectieve
preventieve activiteiten zoals mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning, ouderenadvies en
voorlichting, (ambulant) jongerenwerk, sooswerk, vrijwilligersvervoer, Alzheimer cafe en vrijwillige
thuishulp.
Goede ontwikkelingskansen door deelname en aanbod evenementen en vrije tijd:
Hiervoor hebben we goede accommodaties nodig
 Op 6 november 2012 stelde de raad de kadernota Integraal Accommodatiebeleid (IAB) vast.
De investeringsvoorstellen in de kadernota worden nader uitgewerkt en in afzonderlijke
deelvoorstellen aan de raad voorgelegd. De uitvoering hiervan dient plaats te vinden binnen de
door de raad toegekende financiële ruimte.
 Mfa (Multi functionele accommodatie) Yders Hoes is met ingang van het schooljaar 2013/2014
in gebruik genomen. Op zaterdag 12 oktober 2013 was de officiële opening met een
spetterend optreden van het Drents Jeugd Orkest. Begin 2014 wordt het buitenterrein ingericht
met speeltoestellen. Dan wordt ook het kunstwerk van Wia van Dijk onthuld.
 In 2013 startte de bouw van Mfa Zeijen. Naar verwachting is de Mfa in april 2014 klaar.
 Op 11 juni 2013 stelden burgemeester en wethouders het programma van eisen van Mfa
Groote Veen vast. Het definitief ontwerp van deze Mfa is naar alle waarschijnlijkheid eind 2014
gereed. Dan kan er een realisatiekrediet worden aangevraagd bij de raad. De verwachting is
dat deze Mfa begin 2017 wordt opgeleverd.
 Op 18 november 2013 is de nieuwe tijdelijke huisvesting van de Mariaschool in gebruik
genomen. Door de verplaatsing van de Mariaschool, vooruitlopend op de verhuizing naar Mfa
Groote Veen, kan het centrumplan Paterswolde al in 2014 worden gerealiseerd.
 Na de zomer van 2013 is het proces rondom de Mfa in Tynaarlo opgestart.. Een eerste
projectgroepbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.
 Op 12 november 2013 heeft de raad ingestemd met het initiatiefvoorstel van Leefbaar Tynaarlo
om de Mfa Vries te realiseren op de huidige locatie van OBS De Vijverstee; een besluit dat in
de raadsvergadering van 7 januari 2014 nogmaals bekrachtigd is. Echter, door deze
locatiekeuze is een nieuwe situatie ontstaan voor de hoofdgebruikers, die zij individueel en
gezamenlijk moeten afwegen. Afhankelijk hiervan wordt de oplevering van de Mfa voorzien
e
eind 1 kwartaal 2017.
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Vervanging van gemeentelijke sportaccommodaties (uitvoering Integraal Accommodatiebeleid)
Sportaccommodaties zijn ook een belangrijk onderdeel van het Integraal AccommodatieBeleid (IAB).
Het gaat zowel om de vervanging van buitensportgebouwen als zaalsportaccommodaties.
 Buitensportgebouwen.
In Zeijen wordt de kleed- en kantineaccommodatie van SV Zeijen in de loop van 2014 opgeleverd als
onderdeel van de MFA Zeijen. Verder heeft de gemeente in het dorp Tynaarlo in 2013 met SV
Tynaarlo en de Belangenvereniging Tynaarlo gesprekken gevoerd over de vervanging en de
overdracht van het kleed- en kantinegebouw van voetbalaccommodatie SVT. Ook met
voetbalvereniging VAKO uit Vries heeft de gemeente in 2013 intensief overleg gevoerd over de
vervangende nieuwbouw van het kleed- en kantinegebouw van de vereniging. In het nieuwbouwplan
VAKO neemt de vereniging de kantine over. Het kleedgedeelte van het gebouw blijft eigendom van de
gemeente. Voor zowel de plannen in Tynaarlo als in Vries is overeenstemming met de verenigingen
bereikt. Beide plannen worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 4 maart 2014. Indien
de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen, dan kunnen de nieuwe accommodaties in 2015
gerealiseerd zijn.
Al eerder zijn de kleedgebouwen van VV Zuidlaarderveen; VV Actief en SV Yde gerenoveerd of
vervangen. Met de vervanging van de kleedgebouwen van SV Zeijen, SV Tynaarlo, VAKO zijn alle
kleedgebouwen, die volgens de IHN-rapporten vervangen zouden moeten worden, daadwerkelijk
vervangen.
 Zaalsportaccommodaties.
In 2013 heeft Yde-De Punt een nieuwe gymnastiekzaal gekregen als onderdeel van de MFA
Ydershoes. Aan de gymzaal in Zeijen wordt hard gewerkt. Deze zal in de loop van 2014 worden
opgeleverd als onderdeel van de MFA Zeijen. In 2013 zijn de plannen voor een MFA Tynaarlo verder
ontwikkeld. Het uitgangspunt is dat ook hier een nieuwe gymnastiekzaal wordt gerealiseerd als
onderdeel van de MFA Tynaarlo. Daarnaast hebben sportverenigingen geparticipeerd in de plannen
voor geplande dubbele sporthal als onderdeel van de nieuwe MFA Groote Veen in EeldePaterswolde.
Tenslotte heeft de gemeente in 2013 overleg gevoerd met het Vriezer Sport Overleg en de gebruikers
van gymzaal De Fledders over de mogelijkheid van inpassing van het gebruik van gymzaal De
Fledders in de sporthal De Kamp. De conclusie was dat de gymzaal zou kunnen vervallen, als de
MFA op locatie De Bronnen gerealiseerd wordt. In november 2013 heeft de gemeenteraad besloten
om de MFA op locatie Vijverstee te realiseren. De gevolgen van deze locatiekeuze voor de
binnensport en het schoolgymnastiek zullen opnieuw worden onderzocht.
Afstoten accommodaties
 Sluiting School Oudemolen
In 2013 heeft de school haar deuren definitief gesloten. De school en het dorpshuis gaan in de
verkoop met als voorwaarde dat de dorpshuisfunctie 10 jaar lang gewaarborgd moet blijven.
 Verkoop Veerhuis
De functie van het Veerhuis was overbodig in Zuidlaren (voldoende alternatieve locaties) en in
2013 is het pand verkocht.
Voorwaarden scheppen voor een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van
activiteiten/evenementen, vrijetijdsvoorzieningen en accommodaties voor alle inwoners;
In dit kader zijn de bibliotheken in Vries, Eelde en Zuidlaren gesubsidieerd. In 2013 is 90.000 euro als
investering voor de bibliotheek op school ter beschikking gesteld. Hiermee worden op de scholen in
onze gemeente leesbevordering en leesvaardigheid bevorderd. Dit draagt in belangrijke mate bij aan
de ontwikkelingskansen van jeugd.

Een goed leefklimaat voor onze burgers/ betrokkenheid als basis voor een goed sociaal (en
gezond) beleid;
 Millenniumgemeente
Op 30 juni is een zeer goed bezocht wereldfeest gehouden, waar diverse organisaties uit onze
gemeente, die actief zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en internationale
betrekkingen zich gepresenteerd hebben.
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Verder heeft Tynaarlo als millenniumgemeente een hechte band met de Stichting Tynaarlo West
Timor. In Kupang West Timor zijn in 2013 meerder waterputten aangeboord.
Tenslotte is Tynaarlo in 2013 fairtrade gemeente geworden
 Kunst en cultuur
In 2010 is de cultuurnota “De kunst van het verbreden en versterken” vastgesteld. Deze nota had een
looptijd van drie jaar, dit betekent dat de nota in 2013 afliep. In 2012 heeft er een tussenevaluatie
plaatsgevonden, met de uitkomsten hiervan kunnen wij nog goed uit de voeten. In maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen met de kaders die de nieuwe raad stelt een nota schrijven die
goed aansluit op het huidige financiële en culturele klimaat. Om deze reden is de nota met 1 jaar
verlengd. De voorbereidingen voor het schrijven van een nieuwe nota zijn inmiddels in volle gang.
•

De combinatiefunctionaris cultuur heeft in samenwerking met het lokale onderwijs de
start van de nieuwe regeling ‘cultuureducatie met kwaliteit’ voorbereid. Deze regeling
geeft het onderwijs de komende vier jaar een financiële impuls om cultuureducatie te
verankeren binnen hun onderwijsprogramma. Kunst en cultuur krijgen hiermee een
belangrijkere plek binnen het onderwijs en leveren een meer substantiële bijdrage
binnen het schoolprogramma aan de ontwikkeling van kinderen. Van de 21 scholen
hebben 17 een aanvraag een plan en aanvraag ingediend. Een voorbeeld hiervan is
een Landart-project waar 3 basisscholen aan gaan werken.

•

De cultuuraanjager was dit jaar voor het laatst. In 2012 is zij aangesteld om
amateurverenigingen –organisaties te ondersteunen bij subsidieaanvragen en
fondsenwerving. Tevens fungeerde zij als vraagbaak. In 2013 is zij betrokken geweest
bij de ontwikkeling van diverse activiteiten waarbij verschillende aspecten van theater,
muziek en beeldende kunst aan bod kwamen. Vanwege bezuinigingen is besloten in
2014 niet verder te gaan met de cultuuraanjager.

•

Er is een Werkgroep creatieve industrie opgericht die een plan heeft ontwikkelt om de
creatieve industrie in de gemeente te stimuleren. Door verbindingen te leggen met
economie, recreatie en toerisme wordt deze sector stevig neergezet.

•

De expositiecommissie heeft een zestal exposities georganiseerd over uiteenlopende
onderwerpen in verschillende disciplines. Er was aandacht voor de kunstenaarsgroep
VANTYNAARLO, etstechnieken door de Noordelijke Etsers, project Geopark de
Hondsrug, Kees Thijn en verschillende eetculturen. Tevens was er een bijzondere
e
mini-expositie van Prinses Beatrix ter ere van haar 75 verjaardag.

•

De gemeente heeft aan 19 projecten in het kader van kunst en cultuur een
activiteitensubsidie verleend. Het aanbod aan activiteiten was groot en divers. Er zijn
o.a. concerten, musicals, toneelvoorstellingen en festivals georganiseerd. Bijzonder is
dat we dit jaar voor het eerst een Kinderdichter hebben in de gemeente. De
Kinderdichter schrijft elke drie maanden een gedicht wat wordt gepubliceerd op de
website. Daarnaast kan ze worden gevraagd om op te treden bij evenementen.

 Combinatiefunctionarissen sport en cultuur
De combinatiefunctionarissen sport en cultuur werken structureel samen met partners uit het
onderwijs, kinderopvang, buurt en het sportieve en culturele werkveld. Waar in het verleden de nadruk
lag op het ontwikkelen van dagarrangementen en een doorgaande leerlijn, is nu een verschuiving in
de werkzaamheden zichtbaar die aansluit op de ontwikkelingen binnen de decentralisaties van de
jeugdzorg. Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt doordat de impulsregeling, waarbij de ontvangen
bijdrage van het rijk (40%) door de gemeente wordt aangevuld (60%), is verbreed met de inzet van de
buurtsportcoach. Deze verbreding komt tot uiting in meer focus op preventieve aspecten zowel in de
context van volksgezondheid als binnen het sociale domein.Dit komt ook sterk terug in de JOGGmethodiek (Jongeren Op Gezond Gewicht) waarbij alle genoemde partners samenwerken om van de
gezonde keuze de makkelijkste keuze te maken. Een van de successen van JOGG is de
doorontwikkeling van de gezonde avondvierdaagse van Tynaarlo, die door veel andere gemeenten in
Drenthe en daarbuiten wordt gekopieerd. De gezonde avondvierdaagse volgt de landelijke JOGGthema’s. In 2013 was dit het thema ‘water’.
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De combinatiefunctionaris cultuur heeft in samenwerking met het lokale onderwijs de start van de
nieuwe regeling ‘cultuureducatie met kwaliteit’ voorbereid. Deze regeling geeft het onderwijs de
komende vier jaar een financiële impuls om cultuureducatie te verankeren binnen hun
onderwijsprogramma. Kunst en cultuur krijgen hiermee een belangrijkere plek binnen het onderwijs en
leveren een meer substantiële bijdrage binnen het schoolprogramma aan de ontwikkeling van
kinderen. Van de 21 scholen hebben 17 een aanvraag een plan en aanvraag ingediend. Een
voorbeeld hiervan is een Landart-project waar 3 basisscholen aan gaan werken.
De cultuuraanjager was dit jaar voor het laatst. In 2012 is zij aangesteld om amateurverenigingen –
organisaties te ondersteunen bij subsidieaanvragen en fondsenwerving. Tevens fungeerde zij als
vraagbaak. In 2013 is zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse activiteiten waarbij
verschillende aspecten van theater, muziek en beeldende kunst aan bod kwamen. Vanwege
bezuinigingen is besloten in 2014 niet verder te gaan met de cultuuraanjager.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en verenigingen voor de instandhouding
van sportvoorzieningen.
 Groen buiten de krijtlijnen
Vanaf 1 april 2013 zijn de voetbalverenigingen verantwoordelijk gesteld voor het groenonderhoud
buiten de krijtlijnen. In 2013 is – in goed overleg - ook een juridische update voor de
huurovereenkomsten met Ritola Korfbal en hockeyverenigingen De Hondsrug toegepast.
Nu zijn alle gemeentelijke sportverenigingen verantwoordelijk voor het groenonderhoud buiten de
krijtlijnen.
 Sportkantines
In 2013 is met de sportverenigingen gesproken over de verantwoordelijkheid over de instandhouding
van sportkantines. Dat heeft geleid tot de eigendomsoverdracht per 1 januari 2014 van vier
sportkantines: voetbalverenigingen ZFC en SV Yde-De Punt; hockeyvereniging De Hondsrug en
Ritola Korfbal.
Met de voetbalverenigingen SV Tynaarlo en VAKO is de afspraak gemaakt dat zij eveneens vanaf 1
januari 2014 verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van hun kantines. Deze twee verenigingen
hebben nieuwbouwplannen ter vervanging van hun accommodaties. Na realisatie van nieuwbouw –
gepland in 2015 - zijn ook zij verantwoordelijk voor de instandhouding van hun eigen kantine. SVT
wordt niet alleen eigenaar van de kantine, maar ook van het kleedgebouw.
 Tarieven
De binnensportverenigingen maken gebruik van de gemeentelijke sporthallen. Hier is
zelfwerkzaamheid lastiger te realiseren. Gebleken is dat de binnensporttarieven relatief laag zijn ten
opzicht van de steden Groningen en Assen.
Voor de zaalsporten is in 2013 een meer dan trendmatige tariefverhoging doorgevoerd. Ook voor de
komende jaren wordt een meer dan trendmatige verhoging doorgevoerd.
Wel zal beter inzicht moeten komen in de kosten van instandhouding van voorzieningen en het
aandeel dat verenigingen daarin bijdragen in de tarieven.
 Tennisverenigingen
De Zuidlaarder Tennis Club (ZTC) is de enige tennisvereniging die nog banen huurt van de gemeente.
De andere tennisclubs zijn geprivatiseerd. De gemeente is in 2013 in overleg gegaan met ZTC over
een kostendekkende huur van de gemeentelijke tennisbanen. Daarbij is ook privatisering van de
banen aan de orde geweest. In 2014 zal dit onderzoek verder worden opgepakt.
 Draagvlak en afstemming
De gemeente heeft sinds 2012 drie sportoverlegkoepels: de Sportfederatie Eelde-PaterswoldeEelderwolde, het Zuidlaarder Sportoverleg en het Vriezer Sport Overleg. Het gemeentelijk beleid; de
uitvoeringsmaatregelen en de bezuinigingstaakstelling voor de sport zijn besproken met de
sportoverleggen en de verenigingen die het specifiek betreft.
Op initiatief van de sportverenigingen is ook kritisch gekeken naar besparingsmogelijkheden binnen
de gemeentelijke bedrijfsvoering. In de gemeentelijke begroting 2014 is een structurele bijstelling van
budgetten ingeboekt. Met de doorgevoerde maatregelen buitensport, de tariefverhoging binnensport
en de bijstelling budgetten gemeentelijke bedrijfsvoering is de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling
voor de binnen- en buitensport behaald.

25

Zwembaden
Aqualaren geeft aan dat in 2013 minder bezoekers zijn geweest dan in 2012. Het gaat om: (a) een
afname van het aantal leskinderen (b) minder recreatieve bezoekers.
Volgens Aqualaren zijn de weersomstandigheden in 2013 niet gunstig geweest voor het binnenbad:
mooi weer gedurende de zomervakantie en herfstvakantie en ook de meeste weekenden zijn tot nu
toe m.b.t. weer “niet slecht genoeg” geweest om tot hogere bezoekersaantallen te komen).
Ongunstige omstandigheden voor Aqualaren betekenen meestal gunstige omstandigheden voor de
buitenbaden. Beide buitenbaden tezamen hebben afgelopen jaar 71.000 bezoekers gehad.
De bezoekersaantallen buitenbaden zijn inderdaad iets hoger geweest dan in 2012 en zeker hoger ten
opzichte van het “dramatisch slechte jaar 2011”. Wel zien we een daling ten opzichte van het
gemiddelde bezoekers aantal van de afgelopen 5 jaar. Het gemiddelde aantal bezoekers over de
afgelopen 5 jaar bedroeg namelijk 77.400 bezoekers
In de loop van 2013 is gebleken dat geen enkele marktpartij Aqualaren wil exploiteren voor de
condities waarop de gemeente het zwembad in de markt gezet heeft. Vervolgens is een
marktverkenning gehouden. Op basis daarvan is in 2013 een onderzoek gestart naar de haalbaarheid
van een gezamenlijk exploitatie van de drie zwembaden door één verantwoordelijke beherende partij.
Millenniumdoelen





e

In 2013 werd voor de 2 keer een wereldfeest georganiseerd. Alle actieve werkgroepen in de
gemeente Tynaarlo hebben hier hun medewerking aan verleend. De campagne TynarloWereldwijd en het bijbehorende platform werd verder vorm gegeven en ontwikkeld, onder
andere met een scholencampagne en een huis-aan-huis bladen campagne.
Tynaarlo is in 2013 fairtrade gemeente geworden. De bijbehorende formaliteiten zijn in de
loop van het jaar opgepakt. Naar verwachting zal in 2014 dit feit verder zijn beslag krijgen.
Op West-Timor zijn in 2013 met succes weer een aantal waterputten geslagen. Het aantal
staat nu op 7 waterputten met sanitaire gebouwen. Er is gestart met een pilot met een
waterkiosk. Hiermee kunnen inkomsten worden gegenereerd (door de verkoop van gezuiverd
drinkwater, afkomstig uit de geslagen putten). De opbrengst wordt verdeeld over de stichting
hier en de stichting op West-Timor. De resultaten tot nu toe lijken zeer positief.

Bezuinigingen
Er zijn afspraken gemaakt met zowel de bibiotheek als het ICO ovver de vermindering van de
gemeentelijke bijdrage. Voor beiden geldt een vermindering van € 90.000 per jaar. Dit resulteert erin
dat op termijn de bibiotheek uit Vries zal verdwijnen en ook de inzet van de bibiobus stopt. Voor het
ICO geldt dat er vanaf augustus 2014 geen individuele muzieklessen meer zullen worden gegeven.
Ontwikkelingen
Transities:
Per 1.1.2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van Jeugdzorg,
begeleiding en dagbesteding (Wmo) en Participatiewet.
In 2014 zullen de voorbereidingen op de nieuwe taken leiden tot een doorgevoerde Transitie; per 1 1.
2015 zijn alle voorzieningen zodanig dat de nieuwe taken kunnen worden uitgevoerd en de Toegang
tot deze voorzieningen is geregeld. De transformatie (verschuiving van zorg naar zelfredzaamheid/
elkaar helpen/ van zwaardere naar lichter ondersteuning) moet in de eerste jaren daarna
plaatsvinden.
Het wetsvoorstel voor Jeugdzorg is door de Eerste Kamer en de Participatiewet is door de Tweede
Kamer vastgesteld. Het wetsvoorstel Wmo zal naar verwachting in de zomer door beide Kamers zijn
besproken.
De invoeringstermijn is kort en de budgetten staan nog niet volledig vast. In de meicirculaire 2014
verwachten we meer gegevens.
De overgang van de oude naar de nieuwe situatie met de kortingen die gepaard gaan met de
decentralisaties, zal het moeilijk maken om al in de beginperiode (1 a 2 jaar) deze overgang
budgettair neutraal te laten plaatsvinden. In 2014 doen we voorstellen aan de gemeenteraad voor
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beleid dat gericht is op budgettair neutraal uitvoeren van de nieuwe taken en de risico’s zoveel
mogelijk beperken.
Voor concrete activiteiten in 2014 zie cluster 6.
IAB-beleid:
Het is belangrijk nut en noodzaak van het IAB-beleid uit te dragen. Voor iedere kern wordt gezocht
naar de meest adequate huisvesting.
Het beheer en exploitatie van de MFA’s is een blijvend discussiepunt en eind 2013 zijn we gestart met
een onderzoek om dit te verbeteren.
De participaten van de MFA Vries zullen de nieuwe locatiekeuze individueel en gezamenlijk afwegen.
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Cluster 6 || Sociale voorzieningen en maatschappelijke
ondersteuning
Wat willen we bereiken: wat zijn de maatschappelijke opgaven?
Doel is dat iedereen in onze gemeenten kan meedoen aan het maatschappelijk leven.
Iedereen participeert en krijgt die ondersteuning die daarvoor nodig is. Hierbij ligt de nadruk op eigen
verantwoordelijkheid en het preventieve beleid. Dit beleid richt zich op ondersteuning zodat ergere
situaties worden voorkomen en de inwoner weer zelf grip heeft en de eigen verantwoordelijkheid kan
nemen.
Voor problemen die mensen kunnen belemmeren bij het deelnemen aan het maatschappelijk leven,
bestaan binnen de Wmo collectieve en algemeen georganiseerde oplossingen. Indien deze niet
voldoende zijn, zijn er individuele voorzieningen. De Wmo is er voor al onze inwoners: van 0 tot 100
jaar. Ook vanuit Werk en Inkomen zijn er collectieve en individuele voorzieningen om mensen te
ondersteunen.
De methodiek Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is geïntegreerd in de werkzaamheden van de
combinatiefunctionarissen. En binnen het jeugdgezondheidsbeleid is aandacht voor het stabiliseren
van de toename van overgewicht en het terugdringen van psychosociale problematiek bij jeugdigen.
Voor de jeugd is er een groot aanbod van sport- en beweegactiviteiten.
'De gemeente heeft geïnvesteerd in combinatiefunctionarissen en het project JOGG. Doelstelling van
deze investeringen is onder andere het terugdringen van overgewicht bij onze kinderen en jongeren in
de gemeente. Uiteraard kunnen wij niet 1 op 1 de relatie bewijzen tussen deze investeringen en de
afname van overgewicht bij jongeren, maar we doen de aanname dat dit zeker wel een bijdrage heeft
geleverd.'

Cijfers en getallen en toelichtingen

Werk en Inkomen
Ken en stuurgetallen

2010

2011

2012

2013

Opmerkingen

Uitkeringen.
Aandacht voor
beheersen instroom
en activeren
uitstroom.

258

288

311

326

Lichte stijging WWB in vergelijking begroting 2013: +8.

Zak- en
kleedgelduitkeringen
(intramuraal verblijf).

120

132

126

115

Door sluiting van een afdeling van Lentis Zuidlaren in 2013
een daling in het aantal zak- en kleedgeldklanten.

Totaal aantal

378

420

436

450

Stijging in klanten, wel lager dan gemiddelde stijging in
Nederland (economische crisis). Wordt door stijgende
inkomsten (rijksbijdragen) opgevangen.

3

3

6

99%

99%

99%

Kwaliteit /
bedrijfsvoering:
aantal gegronde
klachten.

Rechtmatige
verstrekkingen (doel
> 97%)
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Minimabeleid











Meedoen kinderen (incl. v.o.)
Waarvan brugklassers
Pc’s voor brugklassers
Internetvergoeding
Meedoen chronische zieken / gehand.
Bijzondere bijstand
Langdurigheidstoeslag
Meedoen
Witgoedregeling
Noodfonds

136
10
7
8
41
288
78
55
3
7

Gezondheid
Het percentage jeugdigen met overgewicht maakt een gunstige ontwikkeling door. Het percentage van
jeugdigen met overgewicht is afgenomen. Met name het percentage jeugdigen met ernstig
overgewicht is flink omlaag gegaan. Het percentage jeugdigen met matig overgewicht is licht
toegenomen. De verklaring is te vinden in de verschuiving van jeugdigen van de categorie ernstig
naar matig overgewicht.
Ontwikkeling percentage jeugdigen met overgewicht:
- Groep 2 Basisschool van 12,3% naar 11,3%
- Groep 7 Basisschool van 13,1% naar 13,5%
- Klas 2 Middelbare school van 21,5% naar 17,9%
Ontwikkeling percentage jeugdigen met ernstig overgewicht:
- Groep 2 Basisschool van 3,2% naar 1,8%
- Groep 7 Basisschool van 2,0% naar 1,4 %
- Klas 2 Middelbare school van 5,6% naar 0,8%
Wet maatschappelijke ondersteuning
Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo:
2010

2011

2012

Indicatiestelling en toegang

7,4

7,3

7,5

Onderzoek in 2014

Hulp bij het Huishouden

7,6

7,9

8,0

Onderzoek in 2014

Vervoer, woningaanpassingen en hulpmiddelen

7,3

7,5

7,7

Onderzoek in 2014

wat
inkomende telefoontjes 2013 : ondersteuningsgerelateerde
vragen
huisbezoeken per week (nieuwe klanten)
Totaal aantal aanvragen 2013
aantal inwoners met hulp bij huishouden
aantal uitstaande hulpmiddelen (zoals rolstoelen,
scootmobielen)
aantal inwoners met een taxipas in 2013

2013

aantallen
2.824
10
991
881
600
772
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Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in 2013?
Iedereen doet mee.
De overgang van de Jeugdzorg, nieuwe Wmo-taken (begeleiding en dagbesteding) en Participatiewet
naar gemeenteniveau is voorbereid voor uitvoering per januari 2015
Toegang
In 2013 is het toegangsmodel nader getoetst en uitgewerkt via twee pilots (en begin 2014
vastgesteld). Integrale aanpak van problemen van mensen is de kernwaarde. De toegang in Tynaarlo
vindt plaats in de sociale teams in de gemeente. Bij ingewikkelder problematiek rondom jeugd wordt
doorgeschakeld naar het Centrum voor jeugd en gezin (CJG).
Hierin werken alle instellingen en organisaties rondom jeugd samen onder regie van het Centrum voor
jeugd en gezin (CJG). Met ingang van 2014 worden de aanmeldtaken van Bureau Jeugdzorg (BJZ)
met behulp van deze expertise reeds binnen het CJG uitgevoerd.
In 2013 zijn opleidingen van medewerkers van CJG en sociaal team voor deze nieuwe taken
begonnen.
Jeugdzorg
Gemeente Tynaarlo heeft op regionaal (Drents) en sub – regionaal (Noord Midden Drenthe) niveau
actief geparticipeerd binnen de Drentse Pilot jeugd. Een belangrijke stap is de vaststelling van het
Regionaal Transitie Arrangement jeugdzorg Drenthe (RTA). Hierin zijn samen met de zorgaanbieders
kaders afgesproken voor de continuïteit van zorg in de periode 2014 -2016. Daarnaast dient het RTA
als basis om de daadwerkelijke transformatie in gang te zetten. Zoals al in cluster 0 vermeld stond, is
in 2013 onderzocht hoe jongeren zelf het best betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. Hieruit
blijkt dat het organiseren van incidentele activiteiten rond een concreet thema het beste is. In 2014
wordt hier een voorstel voor gedaan.
Participatiewet
De voorbereidingen voor de nieuwe wet: doelgroep in beeld, budget in beeld zijn getroffen en er is een
traject gestart met de ISD en Alescon om op de nieuwe situatie voorbereid te zijn.
Wmo
Een goede overgang van taken en de geplande bezuinigingen in het kader van doelgroepenvervoer
en Hulp bij Huishouden is voorbereid (contractering).
Voor alle drie transities geldt dat we in 2013:
 Doelgroepen leren kennen en gegevens (aantallen, zorg, werktrajecten) hebben geanalyseerd.
 Wijzigingen in landelijke ontwikkelingen en wetgeving hebben gevolgd.
 Budgetten in beeld hebben, voor zover deze reeds vaststaan.
 De Raad geïnformeerd hebben over Toegangsmodel (2x), financiën en risico’s en via
raadswerkgroep.
 Inwoners geïnformeerd hebben via bijeenkomsten, nieuwsbrieven, informatieavonden.
 Overleg hebben gevoerd met Wmo-adviesraad, Cliëntenraad WWB /WSW, netwerkoverleg
participatie.
Gezonde leefstijl
De evaluatie van de nota lokaal gezondheidsbeleid 2009 - 2012 is afgerond en heeft mede als input
gediend voor de in maart 2014 door de raad vast te stellen nota lokaal gezondheidsbeleid 2014 2016.
De combinatiefunctionarissen richten hun activiteiten in conform de JOGG-methodiek (Jongeren Op
Gezond Gewicht) waarbij publieke en private partners samenwerken om de gezonde keuze de
makkelijkste te maken. Een van de successen is de doorontwikkeling van de gezonde
avondvierdaagse van Tynaarlo, die zowel binnen Drenthe als daarbuiten navolging vindt. De gezonde
avondvierdaagse volgt de landelijke JOGG-thema’s. In 2013 was dit het thema ‘water’.
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Werk en Inkomen
 Schuldhulpverlening
De Pilot Budgetbeheer nieuwe stijl heeft plaatsgevonden en is geëvalueerd; het was een succes.
Daarom wordt de werkwijze structureel opgenomen in de conceptnota schuldhulpverlening 20142017. Die nota is in 2013 opgeleverd en de besluitvorming in het college vond plaats in december
2013.De raad besluit in maart 2014 over het stuk.
 Noodfonds
Hernieuwde werkwijze en afspraken gerealiseerd met woningbouwcorporatie Woonborg - OGGz
Inzake huurincasso. Opbrengst: eerdere inzet aan de voorkant, minder snel huurschuld van bewoners
waardoor minder snel een beroep wordt gedaan op het Noodfonds.
 Participatiewet
Binnen de projectgroep Transities wordt gewerkt aan inzicht financiën en beleid. Gezien de
voortdurende bijstellingen op de wet en uitstel is vergt beleidsvorming een continue proces. Concept
beleidsnota medio 2014. T.a.v de financiën geldt hetzelfde: continue de ontwikkelen over de PW
volgen en de inzichten over de financiën hierover volgen.
Huisvesting statushouders en inburgering:









De taakstelling werd in 2013 ruimschoots gehaald. De taakstelling voor het hele jaar bedroeg
22, terwijl er in totaal 30 vergunninghouders zijn gehuisvest. Opmerkelijk was het hoge aantal
gezinsherenigingen van12 personen in totaal.
Met vluchtelingenwerk zijn afspraken gemaakt om de maatschappelijke begeleiding van de
nieuwkomers verder te optimaliseren. Het CJG en –in de toekomst- het sociale team worden,
daar waar nodig, ingeschakeld om te kijken welke hulp nodig is en hoe dat het beste
georganiseerd kan worden. Deze samenwerking is dit jaar in de steigers gezet.
Sinds 1 januari 2013 is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor inburgering, als het gaat
om mensen die na die datum hun verblijfsvergunning hebben ontvangen. 2013 was in die zin
voor inburgering een afbouwjaar. Trajecten die voor 1 januari 2013 zijn gestart en nog
doorlopen in 2014 en 2015 vallen nog wel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit
wordt gedaan voor Werkplein Baanzicht. In 2013 betrof het 24 nog lopende trajecten en 4
handhavingtrajecten.
Met vluchtelingenwerk zijn afspraken gemaakt over nieuwkomers die in onze gemeente worden
gehuisvest en nu zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering. Zij moeten goed en objectief
worden voorgelicht en er dient een vorm van monitoring te zijn, om te voorkomen dat in een
later stadium problemen ontstaan, doordat het examen niet wordt gehaald.
Met Werkplein Baanzicht zijn afspraken gemaakt om in het kader van participatie, nieuwkomers
indien nodig een taalaanbod te doen, wanneer dat nodig is om hun kansen op betaald werk en
participatie in de samenleving te vergroten.

Ontwikkelingen
In 2014 zullen de wetsvoorstellen naar verwachting worden vastgesteld (Jeugd voorjaar 2014, Wmo
en Participatiewet medio 2014). De budgetten voor 2015 zullen in juni 2014 vaststaan.
Aanbestedingen van diensten zal medio 2014 moeten starten.
De voorbereidingen in transitie (zorgen dan het kan draaien) zijn gepland en zullen (onder tijdsdruk)
worden voorgelegd door college en raad. Kaderstellend en vaststellend (verordeningen) door de raad,
de overige zaken door het college.
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Cluster 7 || Gezonde leefomgeving
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijke opgaven?
Realiseren van een gezonde en duurzame leefomgeving
 De gebouwen en voorzieningen met een maatschappelijke functie worden duurzaam
onderhouden en beheerd
 Er is 15% extra energiebesparing gerealiseerd op openbare verlichting
 We onderzoeken de mogelijkheid om gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken,
waarbij het gebruik van zonnepanelen de voornaamste denkrichting vormt
 We houden vast aan een Diftar systeem voor de afvalinzameling
 De regie op het afvalbeleid is volledig in handen van de gemeente
Herstel van het ecologisch evenwicht
 Er is een convenant ondertekend met betrokken partijen, dat tot doel heeft het landschap zo in
te richten dat het ondersteunend is aan herstel en behoud van het ecologisch evenwicht in onze
leefomgeving
 We versnellen de realisatie van een gescheiden systeem voor riolering
 Alle riooloverstorten in Eelde Paterswolde voldoen aan het waterkwaliteitsspoor (90%
vuilreductie)
 De kapverordening is aangepast
 De lichtvervuiling in het buitengebied is verminderd
Cijfers en getallen en toelichtingen
Realiseren van een gezonde en duurzame leefomgeving
 Wereldfeest 1200 bezoekers gehad.
 Nacht van de nacht: 90 bezoekers gehad.
 Drie bewonersinitiatieven energie ondersteund met startbijdrage.
 De waardering voor de afvalinzameling is minimaal een 6,9 (norm 2010).
Herstel ecologisch evenwicht
 Als gemeente hebben we een groot areaal te beheren met in totaal ca. 595 hectare aan
groenvoorziening. Buiten de bebouwde kom is dit met name bos, houtwallen, bosplantsoen en
berm. Binnen de bebouwde kom betreft het met name gazon en cultuurlijke beplanting.
 Bos, houtwallen en bosplantsoen: ca. 160 hectare
 Cultuurlijke beplanting: ca. 11 hectare
 Hagen: ca. 30 kilometer
 Berm en gazon: ca. 320 hectare
 Begraafplaatsen: ca. 20 hectare
 Sportterreinen: ca. 33 hectare
 Speelterreinen: ca. 100 stuks met in totaal ca. 425 speeltoestellen.
 Door bezuinigingen is de laatste jaren de hoeveelheid intensief te beheren groen afgenomen.
Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in 2013?
Efficiënt en slim werken
In de afgelopen jaren hebben we de inrichting en het beheer van de gezonde leefomgeving uitgevoerd
dat leidt tot een goede waardering van de inwoners. De waardering van de directe woonomgeving is
goed. Bij het uitvoeren van onze beheerprogramma’s werken we ook nauw samen met anderen om
die waardering(ook bij veranderingen en werkzaamheden) goed te houden. Wij hebben de inrichting
en het beheer steeds zo efficiënt mogelijk ingevuld. Daardoor konden we ondanks minder financiële
middelen het beheer op een goede manier uitvoeren. Dat daarbij ook aanbestedingsvoordelen werden
behaald die de mogelijkheid gaven meer te doen is mooi meegenomen, maar geen
vanzelfsprekendheid.
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Realiseren van een gezonde en duurzame leefomgeving
Oprichting RUD
In 2013 hebben de Drentse partners hard samengewerkt om de RUD-Drenthe op 1-1-2014
operationeel te hebben. Rond de zomer vond besluitvorming over de Gemeenschappelijke Regeling
plaats.
Klimaatprogramma
In 2013 is het klimaatprogramma tot een afronding gekomen. De verantwoording aan de provincie
vindt in 2014 plaats. In 2013 is onder meer klimaatgeld ingezet voor LED-verlichting aan de
Schapendrift Zuidlaren, Zuidoevers en Oude Tolweg en is het project energiebesparing Westlaren
afgerond. We hebben energie-initiatieven van bewonersgroepen financieel ondersteund in Zeijen en
De Groeve en de bewonerscoöperatie ECO-Oostermoer. Voor gemeentelijke gebouwen hebben we
een onderzoek gedaan naar zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen om ons
vastgoed te verduurzamen.
Bewustwording en educatie
Uit oogpunt van milieubewustwording en educatie hebben we in samenwerking met maatschappelijke
groepen en scholen onder meer het wereldfeest, de Nacht van de Nacht, klimaatfietstocht en de dag
van de duurzaamheid georganiseerd. Dit jaar hebben we de actie band op spanning samen met de
luchthaven uitgevoerd. De Drentse campagne ‘Zon zoekt Drent’ is met de gezamenlijke partners
voorbereid. Voor het stimuleren van duurzame maatregelen hebben we de dubo-waaier gemaakt, die
onder meer op beurzen is uitgedeeld en bij aanvragen van omgevingsvergunningen.
Monumentenzorg
Het Erfgoedbeleid (Structuurvisie Cultuurhistorie) is ontwikkeld en geschreven.De historische
verenigingen en Adviesraad Platteland en Kleine kernen hebben een belangrijke bijdrage geleverd
aan de totstandkoming van dit stuk.
Er is een onderzoek gestart naar de overdracht van monumenten die nu nog in gemeentelijk
eigendom zijn. Belangrijkste partijen in dezen zijn: Libau Drenthe, Stichting Het Drentse Landschap en
gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Coevorden, Midden-Drenthe en Hoogeveen. Het onderzoek loopt
door in 2014. In dit licht is gestart met een pilot waarin een kerktoren wordt overgedragen aan
Stichting Drents Landschap. Deze gesprekken lopen nog. Open Monumentendag werd in september
georganiseerd in de gemeente Tynaarlo.

Afval, beheersing van afvalstromen en bron voor opwekken energie
• Zo min mogelijk afval (preventie)
• Afval tegen lage kosten, maar ook zo duurzaam mogelijk, verwijderen. Scheiden als dit
voordeel oplevert voor milieu en kosten. De waardering voor de afvalinzameling is minimaal
een 6,9 (norm 2010)
• Afvalstoffen milieuverantwoord verwerken (afvalscheiding en speciale verwerking waar
nodig).
Eind 2012, begin 2013 is er een burgerparticipatietraject gestart binnen Afval en Reiniging. Dit naar
aanleiding van de evaluatie van 10 jaar afvalbeleid in de Gemeente Tynaarlo. We hebben onze
inwoners gevraagd om via Deel Je Afval Idee aan te geven hoe we in de komende jaren om zouden
moeten gaan met het afval in de Gemeente Tynaarlo.
Op basis van de uitkomsten van Deel je Afval Idee wordt afval niet meer als afval gezien maar als
grondstof. Daarom zijn we in 2013 overgegaan naar voorscheiding van plastics en hebben we het
inzamelen van afval en het verwerken van afval opnieuw aanbesteed. De resultaten waren positief
voor de Gemeente Tynaarlo en hebben er toe geleid dat de kosten voor gft zijn gedaald van 23 cent
per kilo naar 14 cent per kilo.
Voor de komende jaren wordt er verder ingezet op het omzetten van afval naar grondstoffen, zodat we
gaan voldoen aan de nieuwe LAP (Landelijk Afval Plan) doelstellingen van 75% hergebruik van het
afval. Maar ook dat wij de kosten voor de inwoners zo veel mogelijk beperken
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Herstel van het ecologisch evenwicht
Groen- en landschapsbeheer
Het jaar werd gestart met de opdracht om € 287.000,- te bezuinigen. Dit is met name gerealiseerd
door het gras minder vaak te maaien. Daarnaast is beplanting die een minder belangrijke rol speelt in
de beleving van de openbare ruimte opgeruimd. Ook in de bedrijfsvoering zijn de nodige efficiency
slagen gemaakt met als gevolg dat bepaalde werkzaamheden tegen een lagere kostprijs worden
uitgevoerd. Feit is wel dat door de bezuinigingen de kwaliteit van de openbare ruimte onder druk staat,
zowel qua veiligheid als uitstraling.
Door de lange winter 2012/2013 is er veel aandacht besteed aan het onderhoud van het
landschappelijke groen. Helaas was het plantseizoen door de lange winter dusdanig kort dat er minder
reconstructies hebben kunnen plaatsvinden dan gewenst.
In 2013 hebben we met het dorp Zuidlaren meegedaan aan de nationale groencompetitie Entente
Florale. Dit heeft geresulteerd in zilver waar wij supertrots op zijn.
28 oktober heeft een grote herfststorm huisgehouden in onze gemeente. Veel gezonde bomen (die
nog volop in het blad zaten) hebben toen forse schade opgelopen. Tevens zijn er een groot aantal
bomen omgewaaid en deze hebben op een aantal locaties schade aan kabels en leidingen
veroorzaakt. Het herstellen en opruimen van de stormschade heeft grote impact gehad op de
bedrijfsvoering. Veel medewerkers hebben in die periode lange dagen gemaakt om de openbare
ruimte weer veilig en toegankelijk te maken. Door een sterke en flexibele uitvoerende eigen dienst is
dit binnen een kort tijdspad gerealiseerd.
Afgelopen jaar is de openbare ruimte geschouwd door een onafhankelijke partij. De gemiddelde
kwaliteit scoort een keurige 6,4 waarmee voldaan wordt aan het afgesproken kwaliteitsniveau ‘Sober
en degelijk’. We zien echter wel dat er meer kleine negatieve afwijkingen komen t.o.v. voorgaande
jaren.
Afgelopen jaar is er ook weer regelmatig gesproken over de openbare ruimte met de diverse
belanghebbenden (dorpsschouw, IVN, realisatie omvormingen en speelterreinen, etc.)
De monumentale bomenlijst en de kapverordeningen zijn herzien en hier wordt in 2014 een besluit
over genomen.
De uitbreiding van begraafplaats de Duinen in Paterswolde is in 2013 afgerond.
Veel aandacht voor gescheiden systeem riolering
We hebben de realisatie van een gescheiden systeem voor riolering versneld. Het nieuwe beleidsplan
Gemeentelijke Rioleringsplan is opgesteld. Na vaststelling in de raad in 2014 is deze tot 31 december
2018 geldig. Voor de in deze periode geplande werken zijn de benodigde kredieten meegenomen. De
daarna nog te realiseren gescheiden systeem worden in de volgende planperiode meegenomen, maar
alleen als deze doelmatig zijn. Voor alle projecten is de aanleg van een gescheiden systeem integraal
meegenomen. In Eelde-Paterswolde is in het woongebied Nieuwe Akkers de aanleg van een
gescheiden systeem gerealiseerd. Het centrumplan Paterswolde is dit jaar aanbesteed, de realisatie
wordt in 2014 opgestart. Voor Zuidlaren is in het woongebied Westlaren het bestek voor het gebied
thv de Tienelsweg aanbesteed, uitvoering 2014. Dit project wordt voor een groot deel bekostigd door
de KRW maatregelen waterkwaliteit Zuidlaardermeer. Voor het centrum is het Brinkenplan is
aanbesteed, realisatie 2014. De voorbereidingen voor het plan Borgwallinge, Ebbingekamp, Eltinge,
Bovendiepen en het resterende deel Schipborgerweg in Westlaren zijn opgestart.
Waterkwaliteit op orde
Alle riooloverstorten in Eelde-Paterswolde voldoen aan het waterkwaliteitsspoor (90% vuilreductie).
Hiervoor zijn in 2013 in het gebied Zuideinde maatregelen getroffen. Hiermee voldoen alle dorpen aan
het waterkwaliteitsspoor. Met de aanleg van het gescheiden systeem in Westlaren, onder de brinken
en plan Borgwallinge voldoen we aan de KRW (Kaderrichtlijn Water) maatregel voor Zuidlaren. Zo kan
de waterkwaliteit in het Zuidlaardermeer verbeteren.

34

Ontwikkelingen
Realiseren van een gezonde en duurzame leefomgeving
Doorwerking SER energieakkoord en energietransitie Drenthe. Inspelen op bewonersinitiatieven op
het gebied van duurzaamheid. Campagne Zon zoekt Drent.
Milieuvergunningverlening en -handhaving vindt met ingang van 2014 in samenwerking met Drentse
partners door de RUD-Drenthe plaats.
Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 vaststellen. Facetbestemmingsplan Cultuurhistorie.
Erfgoedproces Provincie en gemeenten (0-meting/Erfgoedbalans).
Voor de komende jaren wordt er verder ingezet op het omzetten van afval naar grondstof, zodat we
gaan voldoen aan de nieuwe LAP doelstellingen van 75% hergebruik van het afval. Maar ook dat wij
de kosten voor de inwoners zo veel mogelijk beperken.
Herstel van het ecologisch evenwicht
Afgelopen jaar zijn een aantal werkzaamheden samen met het werkvoorzieningsschap uitgevoerd.
Dat gaan we de komende jaren vaker toepassen. Ook zijn we op zoek naar een modus om meer
zelfwerkzaamheid door burgers toe te passen zonder negatieve gevolgen t.a.v. kwaliteit, veiligheid en
duurzaamheid.
Afval bestaat niet meer. Binnen onze bedrijfsvoering blijven we de ontwikkelingen volgen en
anticiperen hierop t.a.v. het hergebruik van ons vrijkomend groenafval.
De raad neemt in maart 2014 een besluit over de aangepaste kapverordening.
Komende jaren wordt aandacht besteed aan inbreidingen op de bestaande begraafplaatsen door het
opstellen van ruimingsbeleid.
Riolering
Met het nieuwe GRP 2014-2018 zijn de water- en rioleringsplannen genoemd die in deze periode
gepland staan voor uitvoering. Een vertaling van de maatschappelijke en technische doelen naar een
financieel kostendekkend verhaal. Deze doelen worden jaarlijks geëvalueerd in een rapportage aan
de raad, ook financieel.
Riolering moet kostendekkend zijn. Ondanks het inzetten van de financiële reserve zal de komende
jaren het tarief stijgen. Met de jaarlijkse financiële evaluatie wordt de exacte stijging bepaald.
Het uitgangspunt voor maatregelen op het gebied van riolering is doelmatig investeren. Voor de
aankomende piek in vervanging van het vrijverval riool wordt de toekomstige investering aan de hand
van de rioolinspecties bepaald. De technische restlevensduur wordt bijgesteld en verantwoord
bepaald, met gevolg investeringen maximaal verantwoord uitstellen.
In het kader van waterketen Groningen/kop van Drenthe wordt met de deelnemende partners
overgegaan naar gezamenlijk uitvoering van plannen, waaronder meetgegevens gebruiken voor de
doorrekening van de riolering, gezamenlijk aanbesteden en afstemmen van afvalwaterplannen.
Overschrijding uren groenonderhoud
De uren voor groenonderhoud zijn overschreden, dit komt met name door de lange winter en de storm
van 28 oktober. Veel collega’s die normaal niet in het groen werkzaam zijn hebben in die periode
geholpen de schade op te herstellen
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Cluster 8 || Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Programma's
Programma 14: Grondbedrijf
Programma 15: Ruimtelijke ontwikkeling
Programma 16: Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing

Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijke opgaven?
De doelen zijn erop gericht om te voorzien in het voorkomen of invullen van problemen of behoeften.
Wat gaat de burger, bedrijf of instelling er concreet van merken?
Waarborgen van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten
 Het borgen van de kwaliteiten wordt opgepakt door op concreet planniveau nadrukkelijk te sturen
en toetsen op de stedenbouwkundige, cultuurhistorische en landschappelijke voorwaarden. Bij
ieder voorstel aan de gemeenteraad wordt deze toetsing en behoud van kwaliteiten duidelijk
gemaakt.
 Rechtszekerheid voor burgers en bedrijven wordt geborgd doordat beschikt kan worden over
vastgestelde en actuele bestemmingsplannen die burgers en bedrijven rechtszekerheid bieden.
Bouwontwikkeling geënt op woningbehoefte en marktontwikkeling
 De woonbehoefte is in beeld en is de basis voor plannen en afspraken. We hebben onze
woonbehoefte vastgelegd in onze woonvisie en hierin ook de diverse doelgroepen onderzocht en
beschreven.
 Herijking en uitvoeren prestatieafspraken met de corporaties, zodat ook ouderen en starters
voldoende kansen krijgen, daarbij rekening houdende dat investeringsmogelijkheden van
corporaties onder druk staan. Vanuit de woningbouwopgave zullen noodzakelijke inspanningen
worden verricht om sociale woningbouw mogelijk te maken
Versterking van de centra van de 3 grote kernen
 Inwoners en ondernemers worden betrokken bij de voorbereidingen van centrumplannen en
ontwikkelingen in centra van de drie hoofdkernen. De gemeente faciliteert waar mogelijk bij de
realisatie. In alle drie de hoofdkernen worden ondernemers en inwoners betrokken bij de
planvorming. Veelal gebeurt dit via nieuwsbrieven en klankbordgroepen.
 Onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden voor een themapark voor duurzame energie op
Vriezerbrug Zuid.
Woningbouwprojecten
 Locatieontwikkeling vindt plaats volgens actuele planning en bijstellingen waar dat nodig is. De
gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld van noodzakelijke bijstellingen en de gemeente voert
regie op de realisatie.
 Ontwikkelen locaties: Ter Borch, Oude Tolweg Zuid, Groote Veen, Zuidoevers, Zwarte Lent en
Donderen en De Bronnen. De actualiteiten in voornoemde plannen zijn en worden gedurende het
jaar telkens aan uw raad gepresenteerd.
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Een goede vergunningverlening, controle en handhaving
Digitaal werken
Het goed afhandelen van vergunningen. In 2013 gaan we de vergunningen. zoveel mogelijk
digitaal afhandelen. Het doel is het zo volledig mogelijke digitalisering van het proces van
vergunningverlening.
Kwaliteitsronde audit
In 2013 is een audit uitgevoerd. Daarbij is vooral gekeken naar de opgelegde leges en de
publicaties. Conclusie was dat het ging om incidenten (het in rekening brengen van de kosten voor
het doorrekenen van de constructieberekening en de publicatie) waarvoor geen maatregelen
hoeven te worden opgetuigd. Ook in 2014 gaan we auditeren.
Er is voldaan aan de doelstelling van de Programmabegroting. Er zijn alleen al in het kader van de
Wabo ruim 500 aanvragen afgehandeld. 1% daarvan is 5 gegronde bezwaren.

Cijfers en getallen en toelichtingen
Thema

Doelen

1

Waarborgen landschappelijke
en ruimtelijke kwaliteiten

2

Gedragen plannen en visies

Uitvoering LOP
Beleid tav
cultuurhistorie en
archeologie
Centrumplannen
Participatie
gebiedsontwikkelingen
Onderzoek themapark
duurzame energie
Vriezerbrug Zuid
Actualisatie
Bestemmingsplannen
Nieuwe
bestemmingsplannen
en projectbesluiten bij
initiatieven
Totaal
investeringsniveau
(boekwaarde) in
lopende complexen
in miljoenen
Aantal
grondcomplexen
Grondcomplexen in
ontwikkeling
Totale gronden
complexen niet in
ontwikkeling

3

4

5

6

Actuele bestemmingsplannen

Locatieontwikkeling

Locatieontwikkeling

Locatieontwikkeling

Waarvan aangemerkt
als strategische grond

Kengetallen / indicatoren
2010 2011
2012 2013
W
W
W
R

5

5

6
1

7
1

2
5

8
2

2

1

1

80%

85%

90% 95%

15

15

15

16

2011 2012

2013

2013

43,4

48

45,4

45,1

21

21

21

21

10

10

11

12

2013

2014

138 ha 113 ha 86 ha

86ha

2011 2012

55,5 ha 52ha

52 ha 52ha
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7

Afstemmen woningaanbod en
vraag (kwantitatief)

Gemiddeld aantal te
realiseren woningen

8

Afstemmen woningaanbod en
vraag (kwaltitatief)

Actueel Woonplan en
prestatieafspraken
Aantal projecten met
specifieke aandacht
doelgroepen
Goede kwaliteit
vergunningen; %
bezwaarschriften die
gegrond zijn moet zeer
gering zijn

1
1

Een goede vergunningverlening, controle en
handhaving rondom
omgevingsvergunning

24

77

80

72

4

4

1
2

<1%

3

<1%

<1%

<1%

Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in 2013?
Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten die voor 2013 gepland staan en die gerealiseerd
worden.
Waarborgen van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten
Uitvoering LOP door uitvoering van meerjarige projecten o.a.:
• Herstel Landgoederen Eelde-Paterswolde. Fase 1 is afgerond en we zijn gestart met de
voorbereiding van fase 2. Dit betreft een plan van Natuurmonumenten en andere
landgoedeigenaren.
• Herstel Particuliere Landschapselementen. Dit project is in 2013 afgerond.
• Ecologische verbindingszone EVZ-25. Dit is een terugkerend project en op het moment dat zich er
mogelijkheden voor doen, spelen we hier op in.
• Bloemrijke Akkers 2011-2013. Dit deel van het project is afgrond. Inmiddels zijn er nieuwe
initiatieven waardoor dit project een vervolg krijgt in 2014-2015.
• Herstel Bovenlopen Eelderdiep waaronder een inrichtingsplan voor het Brongebied van de
Bronnen, en herstel Runsloot en Masloot en Eekhoornseloop.
• Daarnaast het faciliteren van bestaande en nieuwe initiatieven waarmee ambities van het LOP
gerealiseerd worden. Zowel gemeentelijke- als externe projecten van en door derden.
• De Sructuurvisie archeologie is in 2013 opgeleverd en vastgesteld;
• Bij de inrichting van agrarische bouwblokken / ontwikkelingen is gestart met
keukentafelgesprekken, waarbij de aanvrager en de toetsende partijen (zoals landschapsarchitect,
stedenbouwkundige, en RUD) aan tafel zitten;
• De bestemmingsplannen buitengebied en bedrijventerreinen zijn geactualiseerd. Hiermee is
voldaan aan het wettelijke vereiste alle bestemmingsplannen te actualiseren;
• De structuurvisie cultuurhistorie is vrijgegeven voor inspraak en wordt in 2014 ter vaststelling
aangeboden.
Bouwontwikkeling geënt op woningbehoefte en marktontwikkeling
• Ook het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de economische crisis, die ook de
woningmarkt nog steeds treft. Het college heeft begin 2013 besloten een woningmarkt offensief
aan te gaan door diverse initiatieven aan te jagen. Onder de noemer “Woningmarkt centraal’ is
o.a. de starterslening ontwikkeld, zijn er gesprekken gaande in Donderen met kopers voor
starterswoningen, is in het gemeentehuis een woningmarkt georganiseerd waarbij ook makelaars
en andere organisaties betrokken waren.
• De afgelopen 2 jaar zijn diverse onderzoeken verricht naar de woonbehoefte. Deze onderzoeken
vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de Bronnen, aangevuld met inzichten
gebaseerd op de actuele verkoop van andere gemeentelijke woningbouwprojecten.
• De afgelopen jaren is er een daling in de woningbouwproductie te zien. Ook de
woningbouwcorporaties merken de druk van de economische crisis. O.a. het Vestia debacle heeft
zijn sporen nagelaten. Zowel in projectvorm als mede ook bij de realisatie van sociale
woningbouwprojecten zijn de corporaties in onze gemeente zeer terughoudend in de realisatie
van hun plannen. Wij hebben regelmatig contact om te bezien of lokale initiatieven van onze
corporaties toch vlotgetrokken kunnen worden.
• Het is nog steeds onduidelijk of de plaatselijke corporatie wil/kan investeren in de Bronnen. Zo
niet, dan zal geprobeerd worden met een andere corporatie/partij afspraken te maken over het
sociale woningbouwprogramma.
• De nieuwe welstandsnota is op 4 maart 2014 vastgesteld;
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Versterking van de centra van de 3 grote kernen
• Bestemmingsplan Eelde is door de Raad van State vernietigd omdat de economische
uitvoerbaarheid onvoldoende aangetoond is. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre afspraken
met projectontwikkelaars kunnen worden afgehecht opdat individuele investeerders hun plannen
kunnen verwezenlijken;
• Bestemmingplan Paterswolde is vastgesteld. Het plan zal in 2014 ten uitvoer worden gebracht.
• Bestemmingsplan Vries en Zuidlaren zitten in de voorbereidende beleidsfase en zijn volgend op
de ontwikkelingen van de centrumplannen.
• Het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden voor een themapark voor duurzame energie op
Vriezerbrug Zuid is afgerond en heeft een aantal keuzerichtingen opgeleverd. Vanuit de
marktconsultatie is duidelijk geworden dat de ontwikkelrichting gezocht moet worden in zonneenergie en algenkweek. E.e.a. passend bij de schaal en omvang van het gebied. Deze twee
richtingen zullen met marktpartijen verder onderzocht gaan worden.
Woningbouwprojecten
• Voor De Bronnen heeft de nadruk gelegen op het maken en opstellen van een Stedenbouwkundig
Ontwerp, de Structuurvisie en het Bestemmingsplan. Dat laatste wordt zodanig ingericht dat er
sprake is van een zogenaamd ‘flexibel bestemmingsplan’. Daarnaast worden er activiteiten
ontplooid om de locatie te vermarkten. Nadrukkelijk wordt rekening gehouden met de
marktbehoefte en wordt gedacht een gefaseerde uitgifte die afgestemd is op de behoefte.
• Groote Veen heeft zich in 2013 voornamelijk gericht op kavelverkoop en promotie, verkoop van
gronden ten behoeve van MFA en aanbesteding bruggen voor ontsluiting MFA terrein mits
gemeenteraad in IAB besluitvorming MFA Groote Veen heeft opgenomen.
• Oude Tolweg is inzet gepleegd op kavelverkoop en promotie, aanbesteding en uitvoering
geluidwal langs N34, gedeeltelijk bouwrijp maken van de wijk.
• Donderen: verkoop en promotie kavels. In het najaar is ingezet op de ontwikkeling van een aantal
kavels tbv starterswoningen.
• Zuidoevers: was de inzet gericht op promotie en verkoop kavels.
Een goede vergunningverlening, controle en handhaving
Digitaal werken
In 2013 is 73% van de aanvragen digitaal ontvangen. De aanvragen die op papier binnenkomen
worden gescand en digitaal ingevoerd in ons systeem. De afhandeling van de aanvraag gebeurt
ook grotendeels digitaal. Voor 2014 streven we naar een volgende stap: volledige digitale
ondertekening en digitaal plaatsen van stempels op de bij de vergunning behorende stukken.
Doorlooptijden
Het streven is om geen van rechtswege ontstane vergunningen te hebben. Daarin zijn wij in 2013
niet geslaagd. Er zijn drie, van de ruim 500, omgevingsvergunningen van rechtswege ontstaan.
Deze hebben alle drie betrekking op het vellen van bomen.
Om te voorkomen dat dergelijke gevallen zich weer voordoen is ervoor gekozen om de
taakverdeling bij “kapvergunningen” te verduidelijken.
Bezwaar en beroep
Als doelstelling binnen de programmabegroting staat dat maximaal één procent van de verleende
vergunningen een gegrond bezwaarschrift mag opleveren. Er zijn in 2013 eenentwintig
bezwaarschriften vanuit team vergunningen behandeld. Veertien daarvan hadden betrekking op de
Wabo, één op een sloopmelding en zes op APV/Drank- en Horeca/Wob.
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Cluster 9 || Financiering
Wat willen we bereiken; wat zijn de maatschappelijke opgaven?
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 richting
bestuur en derden. 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.
In het collegeprogramma 2012-2014 zijn drie belangrijke doelen opgenomen:
 Een sober financieel beleid met een gezonde reservepositie
 Beheersing van de lastendruk
 Adequaat risicomanagement
Cijfers en getallen en toelichtingen
Thema

Doelen

Kengetallen / indicatoren
2011 2012
2013 2014
W

5.8

R

R

5.8

5.8

De burger als
belastingbetaler

Oordeel burger verhouding
gemeentelijke belastingen en
voorzieningenniveau

Reserves

Gezonde reservepositie en
weerstandsvermogen volgens ratio
1.11 1.11 1.07
>1
voldoende (V)
Gehele lastendruk heeft een trendmatige ontwikkeling van maximaal
2% voor onze inwoners en ondernemers

Belastingen

5.8

W

Realisatie: Wat hebben we gerealiseerd en gedaan in 2013?
Een sober financieel beheer met een gezonde reservepositie en adequaat risicomanagement
In de begroting 2013 (november 2012) is een weerstandsratio van 100% opgenomen. In de
jaarrekening 2012 (mei 2013) is deze gestegen naar 111% en in de begroting 2014 (november 2013)
is deze gesteld op 127%. Als gevolg van met name ontwikkelingen binnen de grondexploitaties, de
aangekondigde decentralisaties en wachtgeldrisico’s van wethouders na de
gemeenteraadsverkiezingen zijn zowel de beschikbare weerstandscapaciteit als de risico’s bijgesteld.
Op basis daarvan is de huidige weerstandsratio 80%. Ten opzichte van de begroting 2014 is de
weerstandsratio ruim 47% afgenomen. Voor een nadere toelichting op de risico’s en de aanwezige
weerstandscapaciteit wordt verwezen naar de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicomanagement’
in deze jaarrekening.
Beheersing van de lastendruk
Ook in 2013 is, evenals in 2011 en 2012, een gemiddelde stijging van de lastendruk voor onze
inwoners en ondernemers met 2% gerealiseerd. De OZB is gestegen met 11,5% en daarmee meer
dan trendmatig. Daartegenover staat dat een verlaging van het rioolrecht met 12% kon worden
gerealiseerd. De afvalstoffenheffing is gelijk gebleven aan 2011.
In de begroting 2014 is ook een stijging van de lastendruk van 2% gerealiseerd. De OZB-stijging van
8% wordt gecompenseerd door een daling van de afvalstoffenheffing van 6,7% en een gelijkblijvend
rioolrecht.
Voor een vergelijking van de lastendruk in de provincie Drenthe wordt verwezen naar de paragraaf
lokale heffing in deze jaarrekening. Vastgesteld kan worden dat in de gemeente Tynaarlo de
lastendruk tot de laagste in Drenthe behoort.
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Beheersing van overgedragen budgetten
Steeds meer gelden worden ‘buiten de organisatie om’ beheerd via allerlei samenwerkingsverbanden.
Van belang is daarbij dat we relevante ontwikkelingen en risico’s tijdig kunnen signaleren. Een nieuw
systeem van ‘checks en balances’ is daarom opgenomen in de geactualiseerde nota verbonden
partijen, die in 2013 door de raad is vastgesteld. In deze nota is onder meer opgenomen dat de raad
ten aanzien van de belangrijkste verbonden partijen door middel van een factsheet minimaal twee
maal per jaar wordt geïnformeerd. Voor Stichting Baasis, de ISD en Alescon is dit in 2013 gebeurd.
Met ingang van 1 januari 2014 zijn belangrijke taken van de gemeente op het gebied van
milieuvergunningen en veiligheid overgedragen aan de VRD (Veiligheidsregio Drenthe) en de RUD
(regionale uitvoeringsdienst). De raad wordt ook over deze twee verbonden partijen middels
factsheets geïnformeerd vanaf 2014.
Ombuigingsoperatie
In de perspectievennota 2013 is al vermeld dat rekening houdend met de afnemende rijksinkomsten
en de effecten daarvan voor de financiële meerjarenpositie, er stevige bestuurlijke/politieke keuzes
moeten worden gemaakt om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. In de begroting 2014 is
de meerjarenraming ten opzichte van de perspectievennota verder verslechterd. Het geraamde
begrotingstekort voor 2015 bedraagt € 1,5 mln, oplopend naar ruim € 2 mln in 2017. Daarnaast zijn er
nog een aantal grote onzekerheden die nog invloed zullen hebben op de beschikbare middelen. De
transities in het sociale domein, waar vanaf 1 januari 2015 een extra budget van naar verwachting ca
€ 12 miljoen naar de gemeente zal toekomen, maar ook een fundamenteel omvangrijker takenpakket,
heeft daarbij bijzondere aandacht. Een eerste indicatie van dit risico ligt binnen een bandbreedte
tussen € 1 miljoen en € 3 miljoen. Zonder dat de onderbouwingen keihard zijn denken wij dat er
rekening moet worden gehouden met extra tekorten, die de gemeente de komende jaren meer en
meer onder druk zetten staan. De impact van de transities is nog in grote mate onzeker, mede door
wijzigende besluitvorming bij het Rijk over de overdracht van taken. Verwacht wordt dat in de meicirculaire hierover meer duidelijkheid wordt gegeven.
Om de nieuwe raad en college te ondersteunen bij deze keuzes wordt een overdrachtsdossier
voorbereid, dat zowel gericht is op het opstellen van de begroting voor 2015 (korte termijn) als de
begroting 2016 – 2018 (lange termijn).
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. Dat wordt een van onze speerpunten de komende tijd.
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. Er bestaat echter nog steeds onduidelijkheid over de taken en middelen die worden
overgedragen. Mede hierdoor worden de risico’s voor dit onderwerp hoger ingeschat.
Voor een verdere uitwerking van de risico’s, risicobeheersing, de noodzakelijke weerstandscapaciteit
en het weerstandsvermogen wordt verwezen naar de paragraaf ‘weerstandsvermogen en
risicomanagement’.
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SEPA/IBAN
Binnen de Single Euro Payments Area (SEPA) dienen consumenten en bedrijven vanaf
1 februari 2014 nationale betaalproducten en -standaarden te hebben ingeruild voor
Europese en internationale varianten. Eén van de meest in het oog springende
elementen van SEPA is de overgang naar een Europees bankrekeningnummer, het
International Bank Account Number (IBAN).Gemeente Tynaarlo heeft haar grootste pakketten
CiVision Innen, Middelen en Belastingen SEPA proof en daarmee voldaan om voor 1 februari 2014
klaar te zijn voor deze gezamelijke betaalmarkt.
Een toenemend aantal gemeenten is in 2014 niet overgestapt naar de papieren IBAN-acceptgiro als
betaalmogelijkheid.Van deze gemeenten ontvangen de inwoners dus geen acceptgiro meer.
Gemeente Tynaarlo blijft de acceptgiro wel gebruiken voor de belastingaanslagen en facturen.
De papieren IBAN-acceptgiro’s zullen uiterlijk 1 januari 2019 volledig afgeschaft worden in Nederland.
Wet H.O.F. (Houdbare Overheidsfinanciën)
Op 11 december 2013 is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet Hof) officieel gepubliceerd. In die
wet worden de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse
groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en
financieringtekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten
samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar. Dat plafond wordt
volgens de wet na bestuurlijk overleg voor een bepaalde periode overeengekomen. Voor 2014
bedraagt het plafond voor de gezamenlijke gemeenten 0,32% van het bruto binnenlands product. Met
het plafond wordt de groei van de netto schuld (volgens de definitie voor het EMU-saldo) van de
gezamenlijke gemeenten in een jaar beperkt. Iedere gemeente krijgt daarnaast een individuele
referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar. Bij het opstellen van de begroting 2015 zal gelet
moeten worden op de ontwikkeling van de hoogte van de gemeenteschuld. Te hoge schulden zijn
uiteraard ook voor de financiële gezondheid van een gemeente niet goed. Pas als het plafond voor het
EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden kan de individuele referentiewaarde
voor het EMU-tekort een rol gaan spelen. Dit is nu (landelijk) nog niet aan de orde.
Onze gemeente heeft een referentiewaarde van € 3,517 miljoen in 2014.
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Voortgang collegeprogramma
2012-2014
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Voortgang collegeprogramma 2012-2014
In deze bijlage geven wij op een systematische manier aan hoe de voortgang van de afspraken in het
collegeprogramma 2012-2014: “Samen investeren in de toekomst” eruit ziet. Wij doen dat aan de
hand van de 10 clusters.
Van elke afspraak geven wij aan de hand van een stoplicht aan hoe de voortgang en realisatie eruit
ziet.

Al volledig afgerond of geheel af te ronden voor einde 2013.
Niet op schema, wel onder handen. Toelichten wat reden en aanpassing is. Is hier besluit over?
Niet afgerond voor 2014, niet succesvol

Cluster 0: Algemeen bestuur
De volgende afspraken voor de jaren 20122014 zijn opgenomen in het collegeprogramma

Opmerkingen; resultaten. Resterende
besluitvorming.

Goede dienstverlening aan burger, bedrijven
en instellingen
Het huidige, hoge niveau van dienstverlening blijft
behouden.

X

Informatievragen worden vanuit 1 loket
afgehandeld.

X

Is nog in ontwikkeling icm zaakgericht
werken.

De kwaliteit van de digitale dienstverlening is
toegenomen en 24 uur per dag toegankelijk.

X

De informatie op de website is van goede
kwaliteit en actueel. Het transactieniveau
van de producten zal in 2014 worden
verhoogd..

We ontwikkelen een digitaal ondernemersloket.

X

Uitvoering hiervan vindt plaats in 2014.

Bij ons bekende gegevens vragen wij niet
nogmaals aan bij burgers, bedrijven en
instellingen.

X

Dit hangt samen met de digitale
doorontwikkeling op landelijk en
gemeentelijk niveau

Het tarief voor dienstverlening is kostendekkend.

X

Klachten worden snel en zorgvuldig afgehandeld.

X

Afstand tot het bestuur verkleinen
Aan alle voorstellen en besluiten wordt een
communicatieparagraaf toegevoegd.

X

X
Grotere betrokkenheid van inwoners bij
beleidsontwikkeling en uitvoering in de gemeente. X
X

Positieve ervaringen met o.a. Deeljeaval
idee en recent bij de bespreking van het
Economisch beleidsplan
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Cluster 1 Openbare orde en veiligheid
De volgende afspraken voor de jaren 20122014 zijn opgenomen in het collegeprogramma
Realiseren van een veilige woon en
Werkomgeving
 De veiligheidsbeleving wordt blijvend hoog
gewaardeerd
Van repressie naar preventie
 Er is structurele aandacht voor de vrijwilligers
van de brandweer en haar preventieve taken

 Brandweerposten met vrijwilligers blijven
gevestigd in de gemeente, ook bij verdere
regionalisering
 Er vindt doorlopend scholing plaats op de
gebieden van crisismanagement en
rampenbestrijding
 Rookmelder dichtheid wordt verhoogd
 de decentralisatie van de Drank en Horeca
wordt geïntegreerd opgepakt, vanuit
ondermeer handhaving door inzet van
Buitengewone opsporingsambtenaren en
jeugdbeleid

Opmerkingen; resultaten. Resterende
besluitvorming.

X X

Dit heeft continue aandacht. De
capaciteit wordt in 2014 uitgebreid.

X

Ondanks overgang naar de VRD blijft de
organisatie betrokken bij de plaatselijke
brandweer.

X

X

Multidiscplinaire oefening Groningen
Airport Eelde is doorgeschoven naar
2014

X
X

Cluster 2: verkeer en mobiliteit
Opmerkingen; resultaten. Resterende
besluitvorming.

De volgende afspraken voor de jaren 20122014 zijn opgenomen in het collegeprogramma
Optimale mobiliteit
De voorzieningen voor langzaam verkeer en
openbaar vervoer zijn goed en toegankelijk
ingericht voor alle verkeersdeelnemers.

X

Dit blijft een continue ontwikkelpunt. Er
liggen altijd wensen en verbeterpunten

Er zijn verkeersknelpunten weggenomen door het
aanleggen van rotondes in de Punt, Donderen en
Paterswolde.

X

Rotonde de Punt is in 2007 afgerond,
Rotondes Donderen en Paterswolde zijn
in 2013 opengesteld

De aanleg van Transferium de Punt en het
aanpakken van de op en afritten van de snelweg
op de Groningerweg worden voorbereid in
samenwerking met onze partners in de regio.

X

De voorbereiding loopt op schema met
alle betrokken

In de herziening van voorterrein luchthaven
worden de gevolgen van de voorgenomen
baanverlenging op het gebruik van de wegen
meegenomen.

X

Deze gebruikelijke afweging wordt met
alle betrokkenen voorbereid.

X

Bij alle keuzes die we moeten maken
gaan de hoofdwegen en hoofdfietspaden
voor

X

In 2013 en 2014 is er 750.000 euro extra

Veiligheid in het verkeer
De beschikbare middelen voor wegonderhoud
worden in eerste instantie ingezet ten behoeve
van de veiligheid van de hoofdwegen.
We gaan versneld investeren in het uitvoeren van
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beschikbaar.

wegonderhoud.
We investeren in aanleg en onderhoud van
fietspaden.

X

In onderhoud, nieuwe aanleg of
omvorming

Alle scholen in het basisonderwijs hebben het
label “verkeersveilige school’.

X

Op drie scholen na, is dit gerealiseerd.
Continue aandacht.

Verkeersveilig gedrag van alle doelgroepen wordt
bevorderd door het bieden van programma’s voor
gedragsbeïnvloeding.

X
Met name voor de zwakkere
verkeersdeelnemers

Cluster 3 : Economie en arbeidsmarktbeleid
De volgende afspraken voor de jaren 20122014 zijn opgenomen in het collegeprogramma
Actief ondernemersbeleid
De centrumplannen voor Vries en Eelde
Paterswolde en de deelplannen voor Zuidlaren
zijn vastgesteld

Opmerkingen; resultaten. Resterende
besluitvorming.
X X

De dynamiek van de centrumplannen is
beschreven in de projectenrapportage.

X

Acquisitie voor schone bedrijvigheid op de
bedrijventerreinen
We voeren structureel overleg met de
ondernemersverenigingen en organiseren
regelmatig bedrijfsbezoeken

X

In 2013 zijn tweewekelijks
bedrijfsbezoeken afgelegd, daarnaast
vindt er doorlopend overleg met de
ondernemersverenigingen plaats.

Groningen Airport Eelde heeft in verband met het
verlengen van de landingsbaan en de daarmee te
verwachten dynamiek niet langer een
exploitatiebijdrage van de gemeente nodig

X

De exploitatiebijdrage is stopgezet.

We ontwikkelen centraal inkoopbeleid waarbij
lokale en regionale ondernemers een positie
krijgen

X

Is vastgesteld in 2013 en toegelicht
tijdens een informatiebijeenkomst met
ondernemers.

Iedereen werkt mee
Alle jeugdwerklozen worden toegeleid naar het
onderwijs of dragen op een andere manier bij aan
de maatschappij
Wij zijn een leerbedrijf en bieden stageplaatsen
en werkervaringsplaatsen

X
X

X

In 2013 hebben wij ruimte geboden aan
23 stagiaires, 6 BBL’ers, 4 trainees en 2
werkervaringsplaatsen binnen de
diverse afdelingen.

X X
Samen met Alescon zetten wij ons in voor meer
werkgelegenheid voor mensen met een beperking
Dit jaar krijgt de visie op Werken naar Vermogen
vorm.

X X

In kader transities mbt de participatiewet
is de visie op meedoen “Werken loont”
vastgesteld in het college. Deze wordt nu
verder uitgewerkt.
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Aantrekkelijk zijn voor toeristen
Vanuit het thema ‘Verbinden’ stimuleren wij de
vrijetijdseconomie. Dit doen we ondermeer door
het ontwikkelen van nieuw beleid.

Een van de beleidsnotities die nog deze
collegeperiode worden afgerond is de
Bed&Breakfast notitie.

X X

In de kadernota economie is recreatie en
toerisme een speerpunt. Daarom zal
door ondernemers uit dit vakgebied met
ondersteuning van de gemeente een
Actieplan worden opgesteld.
Tevens zal nieuw beleid tot uiting komen
in de structuurvisie Economie. Beide
acties zijn inmiddels in gang gezet en
krijgen eind 2013, begin 2014 vorm.

X

Cluster 4: Onderwijs
De volgende afspraken voor de jaren 20122014 zijn opgenomen in het collegeprogramma
Optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd
Het schoolverzuim is afgenomen
Niemand verlaat school zonder een
startkwalificatie

Opmerkingen; resultaten. Resterende
besluitvorming.
Iedereen is beeld en het wordt niet
geaccepteerd dat kinderen niet op school
zitten. Actieve inzet om het maximale uit
elke jongere te halen.

X

We zien er intensief op toe dat de schoolbesturen X
er alles aan doen om kwalitatief goed onderwijs te
bieden

Voor st. Baasis gebeurt dat via
coördinatieplatform (vanuit grondwettelijke taak).

Goede onderwijshuisvesting
Alle schoolgebouwen voldoen aan de technische X
en functionele voorwaarden om goed onderwijs te
kunnen bieden
Realiseren van dagarrangementen
Op alle scholen in de gemeente krijgen de
kinderen een breed aanbod van cultuur en
sportonderwijs
Er is een doorlopende leerlijn gerealiseerd op de
gebieden van sport, kunst en cultuur

In afwachting van de realisatie van de
MFA’s worden de scholen sober doch
doelmatig onderhouden en voldoen aan
de eisen.

X

X

X

Het 7 tot 7 beleid is volledig ontwikkeld en
ingevoerd

Andere tijden Vries is niet gelukt. Wel is
er rondom alle scholen aanbod binnen
het 7-7 beleid

Cluster 5 : Sociale samenhang en leefbaarheid
De volgende afspraken voor de jaren 20122014 zijn opgenomen in het collegeprogramma
Integraal accommodatiebeleid en een goed
leefklimaat voor onze burgers
MFA Yde is vóór de zomer van 2013 opgeleverd

Opmerkingen; resultaten. Resterende
besluitvorming.

X

Officiële opening heeft najaar 2013
plaatsgevonden.
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MFA Zeijen is in het voorjaar van 2014
opgeleverd

X

We stimuleren de kavelverkoop in de wijk Groote
Veen door te streven naar opdrachtverlening voor
de MFA aan het einde van 2013 met een
geplande oplevering aan het einde van 2015

X

Wij zijn voornemens de aanbesteding voor de
MFA’s in Zuidlaren (inclusief sportaccommodatie)
en Vries te realiseren

X X

Betrokkenheid als basis voor een goed sociaal
beleid
X
 Mantelzorgondersteuning afgestemd op de
behoefte
X
 We ondersteunen het initiatief om Fairtrade
gemeente te worden

architectenselectie loop, opdracht
wordt begin 2014 verstrekt.
Oplevering gepland eind 2016 /begin
2017.
Door de herijking IAB is de aanbesteding
Zuidlaren in tijd naar achteren
geschoven.
Voor MFA Vries zijn de kaders begin
januari 2014 door de raad aangegeven.

Op 30 juni 2013 is Tynaarlo officieel
nieuwe Fairtrade gemeente geworden.

Cluster 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
De volgende afspraken voor de jaren 20122014 zijn opgenomen in het collegeprogramma
Iedereen doet mee
Voor problemen die mensen kunnen belemmeren
deel te nemen aan het maatschappelijk leven,
bestaan binnen de Wmo collectief en algemeen
georganiseerde oplossingen en indien deze niet
voldoende zijn, zijn er individuele voorzieningen.

Opmerkingen; resultaten. Resterende
besluitvorming.
X

Het beleid en de financiën rondom de Wet
Werken Naar Vermogen en de Wmo Begeleiding
worden als dat van toepassing is, integraal
aangepakt.

X

De overgang van Jeugdzorg naar
gemeenteniveau is voorbereid voor uitvoering per
januari 2015

X

Alle instellingen en organisaties rondom jeugd
werken samen onder regie van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG).

X

Het Wmo-CJG loket heeft een hekenbare en
betrouwbare positie als spil binnen de
doorlopende ontwikkeling en ondersteuning van
onze inwoners.

X

De jeugd heeft een voor hen herkenbare vorm
van inbreng in politieke besluitvorming op het
gebied van jeugdbeleid.

X

De Wet op de Schuldhulpverlening is
geïmplementeerd.

X
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Een gezonde leefstijl
De methodiek Jongeren op Gezond Gewicht
(JOGG) is geïntegreerd in de werkzaamheden
van de combinatiefunctionarissen

X

Cluster 7: Gezonde leefomgeving
De volgende afspraken voor de jaren 20122014 zijn opgenomen in het collegeprogramma
Realiseren van een gezonde en duurzame
leefomgeving en
 De gebouwen en voorzieningen met een
maatschappelijke functie worden duurzaam
onderhouden en beheerd.

Opmerkingen; resultaten. Resterende
besluitvorming.

X

X



Er is 15% extra energiebesparing
gerealiseerd op openbare verlichting.



X
We onderzoeken de mogelijkheid om
gemeentelijke gebouwen energieneutraal te
maken, waarbij het gebruik van zonnepanelen
de voornaamste denkrichting vormt.
We houden vast aan een Diftar systeem voor X
de afvalinzameling.
X
De regie op het afvalbeleid is volledig in
handen van de gemeente.




Herstel van het ecologisch evenwicht
 Er is een convenant ondertekend met
betrokken partijen, dat tot doel heeft het
landschap zo in te richten dat het
ondersteunend is aan herstel en behoud van
het ecologisch evenwicht in onze
leefomgeving.
 We versnellen de realisatie van een
gescheiden systeem voor riolering.

In 2013 is bij de nieuwbouwprojecten
“Oude Tolweg” en “Zuidoevers”
energiebesparende LED-verlichting
toegepast. In 2014 wordt verder gegaan
met het toepassen van bsparende
verlichting bij het vervangen van lampen /
armaturen.
Onderzoek is afgerond.
Besluitvormingsproces is opgestart.

Is gerealiseerd
Is gerealiseerd

X

Diverse projecten uit het
landschapsontwikkelingsplan zijn
gerealiseerd.

X Daar waar mogelijk gaan we versnellen.
Financiële onderbouwing in het nieuwe
X GRP.
Met de maatregelen in Zuideinde is dit
gerealiseerd.

X



Alle riooloverstorten in Eelde Paterswolde en
Zuidlaren voldoen aan het
waterkwaliteitsspoor (90% vuilreductie).



De kapverordening is aangepast.

X



De lichtvervuiling in het buitengebied is
verminderd.

X X Bij het opstellen van een nieuw
beleidsplan “openbare verlichting” in
2014 zal lichtvervuiling en terugdringen
van de verlichting aan de orde komen.

Besluitvormingsproces is opgestart.
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Cluster 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
De volgende afspraken voor de jaren 20122014 zijn opgenomen in het collegeprogramma

Opmerkingen; resultaten. Resterende
besluitvorming.

Waarborgen van landschappelijke en
ruimtelijke kwaliteiten
Alle bestemmingsplannen op het gebied van
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zijn
actueel.

X X

Een aantal plannen zit nog in de fase van
besluitvorming

Bouwontwikkeling geënt op woningbehoefte
en marktontwikkeling
De actualisatie van de nota grondbeleid is gereed

X X

Is doorgeschoven naar 2014.

Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
naar het realiseren van een themapark voor
duurzame energie op Vriezerbrug – Zuid.

X

Onderzoek is gereed. De resultaten zijn
in 2013 aan de raad gepresenteerd.

De woonvisie is opgeleverd.

X

Versterking van de centra van de 3 grote
kernen
De bestemmingsplannen voor de
centrumplanontwikkelingen in de drie grote
kernen zijn vastgesteld

X X

Zie toelichting projectenrapportage.

Herinrichten entreegebied

X X

Wordt in 2014 aangelegd.

Het ontwerp bestemmingsplan voor locatie de
Bronnen in Vries is vastgesteld.

X X

Structuurvisie De Bronnen is vastgesteld
in 2013. Het bestemmingsplan wordt in
2014 vastgesteld.

Woningbouwprojecten: Zuidoevers , De
Bronnen

Cluster 9: Financiën
De volgende afspraken voor de jaren 20122014 zijn opgenomen in het collegeprogramma
Een sober financieel beheer met een gezonde
reservepositie
We zorgen voor een sluitende en inzichtelijke
begroting met een gezonde reservepositie.

We realiseren een risicodekking van minimaal
100% met daarbij een eenmalige structurele
ophoging van de risicobuffer van € 250.000 in
2013 die structureel doorwerkt.

Opmerkingen; resultaten. Resterende
besluitvorming.

X

Voor 2014 is nog een sluitende
begroting vastgesteld. Het
meerjarenperspectief laat evenwel
oplopende tekorten zien die bij de PPN
2014 en verder zullen moeten worden
“getackeld”. Bij de vaststelling van het
collegeprogramma 2014-2018 zullen hier
richinggevende kaders worden gezet die
in ieder geval al bij de PPN 2014 tot
fundamentele ingrepen zullen moeten
leiden.

X

In de PPN 2012 was een risicobuffer
voor het college van € 250.000
structureel vanaf 2014 opgenomen. In de
begroting 2013 is deze geschrapt.
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De risicoafdekking is > 100%
Incidentele financiële meevallers voegen wij in
beginsel toe aan de algemene reserve.

X

Dit principe wordt toegepast bij het
opstellen van de P&C-producten

Alle rijkskortingen worden binnen het betreffende X
programma opgevangen, waarbij eventuele
problemen kunnen worden gecompenseerd vanuit
nieuw beleidsgeld.

Beheersing van de lastendruk
We gaan uit van een stijging van de totale
lastendruk van maximaal 2%, tenzij een te zware
druk op het sociale domein om compensatie
vraagt.

X

Adequaat risicomanagement
Het beleid op rekenrente en treasury wordt
scherper en actiever ingezet uitgaande van
concernfinanciering.

De planning en controlcyclus is vereenvoudigd.

In de begroting worden rijkskortingen
budgettair neutraal verwerkt. De korting
dient dan dus te worden opgevangen
binnen het product. Ten aanzien van de
decentralisaties in het sociale domein is
sprake van “wisselende dagkoersen”,
hetgeen reëel begroten / compenseren
lastig maakt.

De begroting 2014 is opgesteld
met het uitgangspunt dat de totale
lastendruk maximaal 2% stijgt. Het
sociale domein geeft op dit moment nog
geen aanleiding om anders te besluiten.
X

Intern is de rekenrente t.l.v.
grondexploitaties aan de orde geweest.
Hierover is een memo in het CMT
gebracht dat gebruikt is bij de
ombuigingsvoorstellen die in de PPN
2013 zijn opgenomen. Ten aanzien van
het beleid en het hanteren van een
investeringsplanning zullen nog
verbeterslagen worden gemaakt. Dit
maakt onderdeel uit van control.
De cyclus heeft een logische
opeenvolging door het eerde vaststellen
van de jaarrekening. De vjb is
vereenvoudigd t.o.v. 2012.

X

Bij besluitvorming over nieuwe projecten of het
wijzigen van bestaande plannen brengen wij het
effect op het weerstandsvermogen in beeld en
vullen zo nodig het benodigde bedrag aan.

X

Gebeurt nog niet op gestructureerde
wijze. Ook niet in alle voorstellen. Ook
hiervoor worden verbetervoorstellen
geformuleerd binnen de
controlsystematiek.

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

X

Voor de projecten wordt tweemaal per
jaar een projectenrapportage opgesteld.
Een risicoanalyse maakt hier onderdeel
vanuit. Conform toezeggingen aan de
raad.
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Onvoorzien
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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.
Bij de voorjaarsbrief is het structurele budget van € 75.000 met € 42.500 afgewaardeerd tot € 32.500.
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 2013
kostenplaats 4.07.06.10 kostensoort 4000.100

WIJZIGING

0
0
0
11/2012
13

OMSCHRIJVING

Primitieve begroting 2013
Transitiebudget decentralisatie AWBZ
Amendement begroting 2013 budget
rekenkamer
Decentralisaties in het sociale domein
Voorjaarsbrief (verlagen onvoorzien)

TOTAAL

ONTTREKKING

TOEVOEGING

75.000
60.522
20.000
60.522
42.500

123.022

135.522

-123.022
12.500

ONTWIKKELING VAN DE POST ONVOORZIEN STRUCTUREEL 2013
kostenplaats 4.07.06.21 kostensoort 4000.200

WIJZIGING

0
0
0
13
13

OMSCHRIJVING

ONTTREKKING

NUP-budget sept. circulaire 2011
Budget bijstellingen kostensoort 3.4
(perspectievennota 2011)
Primitieve begroting 2013
Voorjaarsbrief (Schuldhulpverling door de
GKB)
Voorjaarsbrief (NUP gelden naar reserve
informatiebeleid
TOTAAL

TOEVOEGING

45.000
97.933
25.000
25.000
45.000
70.000

167.933

-70.000
97.933
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Van het voorgenomen incidenteel nieuw beleid 2013 hebben wij hieronder een overzicht opgesteld
van datgene wat gerealiseerd is en wat is doorgeschoven naar 2014.

Incidenteel nieuw beleid 2013
Achterstallig onderhouden wegen
Brinkenplan Zuidlaren – toevoeging krediet
Sport: kleedkamers
Sport: blaashal
Huur tijdelijke units sportveld Tynaarlo
Groei Borchkwartier
Tips *
Millennium *
Lokale Musea *
Kunst en cultuur *
Breedtesport *
Sportbeleidsplan *
Gebiedsgericht beleid *
Subsidie Trias handhaven *
Speelruimte *
Modernisering bibliotheekwerk
Gedragsbeïnvloeding en oplossen lokale
knelpunten verkeer *
Middelen Economische zaken/Recreatieve
sector *
Hogere pensioenpremie
Wachtgeld vml bestuurder
Frictiekosten RUD
Jeugdsoos Plexat Eelde
Frictiekosten ivm bezuiniging onderwijs
Reconstructie Roozand/Zuurschelanden
HerinrichtenBrink/Schipborgerweg Zeegse
Doorontwikkeling digitale dienstverlening
Uitvoering Centrumplan Vries
Investeren in een duurzame leefomgeving *
Totaal

Meegenomen
2013 Uitgegeven naar 2014
Valt vrij
750.000
600.000
250.000
250.000
35.000
125.000
35.000
40.000
29.000
38.000
37.000
52.000
150.000
65.000
40.000
90.000

750.000
65.000
0
0
0
0
19.350
27.500
29.000
38.000
37.000
52.000
150.000
65.000
40.000
90.000

100.000

100.000

25.000
160.000
68.400
100.000
30.000
42.088
95.000
150.000
100.000
200.000
60.000

25.000
160.000
68.400
2.500
23.000
0
95.000
0
100.000
0
34.000

3.716.488

1.910.750

535.000
250.000
250.000
35.000
32.390

35.000

91.304
10.000
12.500

47.500

150.000
200.000
26.000
1.323.390

Transport
Ondersteuning bij grondzaken
Verkiezingen
Groot onderhoud algemeen
Recreatieve fietspaden/Fietspad oude
Tolweg
Kwartiermaker

1.323.390
14.500
40.000
80.000

Totaal mee te nemen gelden naar 2014

1.671.003

411.304

189.737
23.376

* Deze middelen zijn middels besluitvorming over de perspectievennota 2013 en begroting 2014, die
in de begroting 2013 nog als incidenteel zijn aangemerkt, vanaf boekjaar 2014 structureel in de
begroting opgenomen.
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Algemene dekkingsmiddelen
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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
Lokale heffingen, waarvan de
besteding niet gebonden is

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar
voor wijziging

4.727

4.698

4.717

26.070

25.871

25.710

449

431

416

Saldo van de financieringsfunctie

-1.037

-1.068

-1.386

Totaal

30.208

29.932

29.457

Algemene uitkeringen
Dividend

Het werkelijk saldo van de algemene dekkingsmiddelen is € 30.208.000, terwijl de actuele ramingen
uitgaan van € 29.932.000. Dit voordelig verschil van € 276.000 wordt als volgt verklaard:
Lokale heffingen
De ontvangen OZB in het product lokale heffingen valt in totaal € 47.000 lager uit. Dit heeft
voornamelijk te maken met leegstand van bedrijfspanden waardoor geen gebruikersbelasting kan
worden opgelegd en doordat er veel meer bezwaren zijn gemaakt tegen de opgelegde OZB
aanslagen. Tegenover het nadeel op de OZB staat een voordeel op de toeristenbelasting. De aanslag
over 2012 die in 2013 is opgelegd viel € 70.000 hoger uit dan het geschatte te ontvangen bedrag eind
2012. De verwachte opbrengsten voor 2013 zijn daardoor ook bijgesteld. De ontvangen
forensenbelasting valt echter € 10.000 lager uit.
Algemene uitkeringen
Het voordelige saldo op de algemene uitkering is voor een groot deel ontstaan bij de
decembercirculiare. Het meest in het oog springend is een intensivering van het onderwijs van € 650
miljoen vanaf 2014. Dit betreft met name het universitair en hoger onderwijs, elementen waar
gemeenten weinig kosten aan hebben. Toch leidt de weerslag van die intensivering op het
gemeentefonds van € 120 miljoen. Voor onze gemeente betekent dit een extra inkomst van
€ 178.000. welk bedrag vrij besteedbaar is. Bijzonder is dat de uitbetaling van de jaarschijf 2014 een
jaar naar voren is geschoven. Daarnaast heeft in de decembercirculaire een negatieve bijstelling van
het accres 2013 en de verdeelreserve plaatsgevonden. Voor onze gemeente is dat een nadeel van €
35.715.
Per saldo heeft de decembercirculaire op 2013 een positief effect van € 142.860 en op 2014 een
nadelig effect van € 108.000. Omdat het nadelige effect in 2014 voor een groot deel te maken heeft
met de uitbetaling van de jaarschijf 2014 in 2013 stellen wij voor om het voordeel van € 142.860 via
de resultaatbestemming te reserveren om de lagere uitkering in 2014 op te vangen.
Daarnaast is nog € 9.759 ontvangen voor de uitvoeringskosten voor inburgering.
De rest van het voordeel bestaat uit uitkeringen die nog zijn ontvangen over 2011 en 2012.
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Dividend
De totale opbrengst van de verkoop van Essent in 2009 bedroeg voor de Gemeente Tynaarlo
€ 15.330.868. Deze opbrengst is voor € 10.555.555 gestort in de Essent-reserve en voor € 4.775.313
in de Argi.
De uitbetaling van het bedrag van € 15.330.868 is voor een bedrag van € 11.879.878 overgemaakt op
de bankrekening van de Gemeente en voor het restant is via Vordering op Enexis B.V. een
aandeelhouderslening verstrekt. Deze lening wordt in 4 Tranches afgelost. In 2013 is Tranche B
afgelost. Dit is dus een afwikkeling van de verkoop in 2009 en zorgt niet voor een nieuwe opbrengst
en dus ook niet voor een toevoeging aan de Essent-reserve.
Omdat de aflossing van Tranche B ten bedrage van € 917.805 op 30 september 2013 een vervroegde
aflossing is heeft de Gemeente Tynaarlo een boeterente ontvangen van € 23.000.

Saldo van de financieringsfunctie
Op de financieringsfunctie is een voordeel ontstaan doordat € 33.000 meer is doorbelast aan
projecten van het grondbedrijf. Op de rente van langlopende financiering is een nadeel ontstaan van
€ 34.000 doordat in augustus een langlopende lening is afgesloten in plaats van kortlopende
kasgeldleningen. Hierdoor is op de rente op kortlopende financiering een voordeel ontstaan van
€ 32.000
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Paragrafen
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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 2013
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.
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;
Hierbij wordt gestuurd op de totale lastendruk voor burgers en ondernemers, die gemiddeld niet meer
mag stijgen dan 2%. Voor 2013 is dit gerealiseerd door tegenover een extra stijging van het ozb-tarief
een verlaging van de rioolrechten van € 25 per aansluiting door te voeren.
Tarieven 2013 versus 2012.
Heffing
Ozb - woningen eig.
Ozb. - niet won. gebr.
Ozb - niet won. eig.
Afvalstoffenheffing vast
Afvalstoffenheffing var.
Rioolrecht
Toeristenbelasting

Forensenbelasting

Begraafrechten
Omgevingsvergunning:
-lichte bouwvergunning
-reguliere bouwvergunning

Grondslag
Percentage van de waarde
Percentage van de waarde
Percentage van de waarde
Per huishouding
Per kg
M3 afvalwater
Per overnachting

waarde

- Grafrecht < 20 jaar
- begraven > 12 jaar
2,3 % van de vastgestelde
bouwkosten met een minimum
2,3 % van de vastgestelde
bouwkosten met een minimum

Leges -paspoort
Leges- identiteitskaart
Leges rijbewijs
Leges huwelijk

Nationaal paspoort
Ned. identiteitskaart
Afgifte rijbewijs
Ma-vr. in Vries

Leges uittreksel
bevolkingsregister

Aanvraag verstrekking uit GBA

2012
0,0842
0,0776
0,0992
88,00
0,23
198,80
0,95

2013
0,0974
0,0767
0,1024
88,00
0,23
175,00
1,00

94,55 <
€ 58.000

96,30 <
€ 58.000

2080,00
700,00

2122,00
714,00

Min

125,50

Min

126

Min

125,50

Min

126

48,70
40,05
41,00
283,75

50,35
41,90
37,80
289,40

9,20

9,35

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

2013
Totaal opbrengst

o.z.b. gebr.
o.z.b. eig.
Afvalst.heffing
Rioolrecht
Toeristenbelasting
Forensenbelasting
Begraafrechten
bouwleges
Leges *

349.098
3.963.011
2.572.245
2.776.522
369.244
45.189
347.089
795.063
480.762

2013
Per inwoner
10,79
122,46
79,48
85,80
11,41
1,40
10,73
33.99
14,86

2012
Totaal opbrengst

384.371
3.542.887
2.642.136
3.134.124
286.465
44.947
384.748
1.100.089
567.492

2012
Per inwoner
11,87
109,48
81,64
96,85
8,85
1,39
11,89
33.99
17,54

* exclusief marktgelden

Belastingdruk diverse groepen
De lastendruk voor de verschillende groepen is enigszins verschoven door een extra OZB-verhoging
en verlaging van het rioolrecht. Gemiddeld is de stijging 2%. Per groep verschilt dit.
Soort woning
Huurwoning *)
Huurwoning **)
Eigen woning **)
Eigen woning **)
Eigen woning **)
Eigen woning **)
Niet-woning (bedrijf)
Niet-woning (bedrijf)
Niet-woning (bedrijf)

WOZwaarde

150.000
300.000
450.000
600.000
300.000
450.000
600.000

OZB
2013
nvt
nvt
146
292
438
584
567
851
1.135

Afval
2013
158
227
227
227
227
227
0
0
0

Riool
2013
175
175
175
175
175
175
175
175
175

Totaal
2013
333
402
548
694
840
986
742
1.026
1.310

Totaal
2012
357
426
549
678
805
931
729
995
1260

Stijging
%
-6,0%
-5,6%
0,1%
2,4%
4,3%
5,9%
1,8%
3,1%
4,0%

*) éénpersoonshuishouden met 305 kg afval
**) meerpersoonshuishouden met 605 kg afval
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Lastendruk in de provincie Drenthe in 2013
Het volgende overzicht geeft het gemeentelijk aandeel op de woonlasten in de provincie Drenthe weer
over 2013. Hierbij komt naar voren, dat deze voor de gemeente Tynaarlo het laagst uitvallen. Een
hoge gemiddelde WOZ-waarde (plaats 3 van de 11) en een laag OZB-tarief leveren hiertoe de
grootste bijdrage. De gemiddelde OZB heffing kwam hierdoor uit op € 233,68 (plaats 9 van de 11).
Ook de lage afvalstoffenheffing (plaats 7 van de 11) heeft bijgedragen aan de lage positie in het
provinciaal overzicht.
Lastendruk Drenthe 2013

Gemeente
Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn
Coevorden
Emmen
Hoogeveen
Meppel
Midden Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld
De Wolden
gemiddeld

gem
OZB
woning
Eigenaren
OZB E
waarde
Won
bedrag
NW
2011
€ 238.000 0,0864%
€ 205,63
0,1322%
€ 181.000 0,1351%
€ 244,53
0,2903%
€ 197.000 0,1748%
€ 344,36
0,1748%
€ 209.000 0,1454%
€ 303,89
0,1454%
€ 170.050 0,1864%
€ 316,97
0,2652%
€ 187.000 0,1310%
€ 244,97
0,2150%
€ 198.731 0,1180%
€ 234,50
0,2410%
€ 223.000 0,0987%
€ 220,10
0,1708%
€ 236.000 0,1020%
€ 240,81
0,1347%
€ 239.920 0,0974%
€ 233,68
0,1124%
€ 284.000 0,0936%
€ 265,82
0,0936%
€ 275.723 0,0969%
€ 267,18
0,1149%
€ 219.592

€ 260,20

OZB G

riool

afval

0,0904%
0,2338%
0,1188%
0,1212%
0,2179%
0,1590%
0,1934%
0,1370%
0,1125%
0,0767%
0,0639%
0,0954%

€ 192,00
€ 183,95
€ 202,44
€ 123,22
€ 177,70
€ 146,90
€ 171,00
€ 248,50
€ 253,80
€ 175,00
€ 262,75
€ 229,44

€ 244,35
€ 243,21
€ 222,92
€ 294,99
€ 299,52
€ 277,60
€ 238,00
€ 205,00
€ 224,85
€ 227,15
€ 250,92
€ 212,64

totaal
aanslag
WON
€ 641,98
€ 671,69
€ 769,72
€ 722,10
€ 794,19
€ 669,47
€ 643,50
€ 673,60
€ 719,46
€ 635,83
€ 779,49
€ 709,26

0,1742% 0,1350% € 197,23 € 245,10

€ 702,52

Bovenstaande tabel laat zien dat onze gemeente ten opzichte van de Drentse gemeenten de laagste
woonlasten kent. Onze woonlasten liggen rond € 63 per huishouden lager dan het Drents gemiddelde.
Verder hebben wij voor niet-woningen het één na laagste tarief van Drenthe. De gemeente
Westerveld heeft hiervoor het laagste tarief van de provincie.
Kwijtschelding
Wanneer iemand een laag inkomen heeft kan soms kwijtschelding worden verkregen van
gemeentelijke belastingen. Dit kan het geval zijn indien niet aan de betalingsverplichting kan worden
voldaan, ook niet door middel van een betalingsregeling.
Of iemand in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van de persoonlijke
financiële situatie. In 2010 hebben de verleende kwijtscheldingen een last voor de gemeente
opgeleverd van € 107.743, in 2011 € 95.867 en in 2012 € 90.990. In 2013 is dit een last van € 150.000
(begroting). In de najaarsbrief 2013 werd dit bedrag teruggebracht tot € 100.000. Uiteindelijk is een
bedrag van € 84.985 kwijtgescholden.
Conclusie
Volgens de bovenstaande berekening is in 2013 de belastingsdruk (bruto woonlasten) voor gebruikers
en eigenaren van woningen en niet-woningen gemiddeld licht gestegen. Maar ook na deze verhoging
blijven de lasten tot de laagste van Drenthe behoren.
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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,
470 km weglengte en 593 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.
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 vastgelegd. Het was de bedoeling deze niveaus in een periode van 4 jaar te bereiken. Daartoe zou er jaarlijks 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 en het efficiënt en effectief werken doorvoeren is
het tot nu toe echter gelukt om het niveau “sober en degelijk” te handhaven.
In 2013 heeft een nieuwe externe Bor-schouw plaatsgevonden. In onderstaande tabel zijn de
resultaten hiervan weergegeven. Het totale rapport zal binnenkort aan de raad aangeboden worden.
Totaal Tynaarlo

10

Zeer hoog

9
8

Hoog

7

Basis

6

Laag

5

Zeer laag

4
3
2
1
0

Verzorging

Groen

Meubilair

Verharding

Kunstwerken &
Oevers

Vorenstaande tabel toont aan, dat het onderhoud groen onder het vereiste BOR-niveau dreigt te
zakken. Voor het overige wordt voldaan aan het scenario ‘sober en degelijk’.
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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 2013 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
e
onderhoud van het rioolstelsel. Het 1 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 2013 wordt een nieuw vGRP opgesteld. Het wordt in eigen beheer geschreven. De vaststelling
vindt plaats in het voorjaar van 2014.
Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader
We voldoen sinds 2008 aan de basisinspanning en waterkwaliteitsspoor. Eelde-Paterswolde voldoet
sinds 2013 aan het waterkwaliteitsspoor (90% reductie). In Eelde onderzoeken we op dit moment, of
er wel of geen noodzaak is tot de aanleg van een helofytenveld.
In het kader van de Kader Richtlijn Water moet voor 2015 minimaal 20% van het stedelijk water zijn
afgekoppeld. Sinds 2005 (start aanleg woning ihkv regiovisie) zitten we op een afgekoppeld
oppervlakte van 36,3%.
Jaar Investeringsplan
Krediet
(GRP) (aangevraagd)
2008
5.967.000
1.815.000
2009
6.466.500
6.642.000
2010
2.752.000
1.000.000
2011
1.100.000
610.000
2012
4.122.000
3.363.500
2013
4.015.000

Bijdragen

Saldo

Geïnvesteerd

Restant

0
0
0
583.000
505.000

1.815.000
6.642.000
1.000.000
1.193.000
4.122.000
4.015.000

1.685.000
4.009.000
900.000
1.100.000
2.293.285

130.000
2.633.000
100.000
93.000
785.500
4.015.000

Bestemmingsreserve riolering
Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen om schommelingen op te vangen binnen het
programma riolering. Hieronder is het verloop van de reserve opgenomen. Op moment van
verschijnen, van deze jaarrekening is het nieuwe GRP vrijwel afgerond. Hierin wordt nader ingegaan
op het meerjarige verloop van de reserve en de te verwachten tariefsontwikkeling.

Stand per 1 januari
Mutaties verrekend met reserve
Stand per 31 december

2011
2.687.722
340.585
3.028.307

2012
3.028.307
136.367
3.164.674

2013
3.164.674
-67.767
3.096.907
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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 34 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
2014
3.592.432
*) 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 beschikbare budget voor wegenonderhoud in 2015 naar ca. € 900.000,- .
Op basis van de weginspectie 2013 dienen we gemiddeld ongeveer € 2.5 miljoen jaar te investeren
voor de periode 2014-2017. Om de grootste knelpunten op te kunnen vangen, is er voor 2013 en 2014
€ 750.000,- per jaar uit incidentele middelen gereserveerd. Daarmee zijn we voor nu in staat het
minimum kwaliteitsniveau ‘sober en degelijk’ in stand te houden. De komende jaren komt de uitdaging
vooral te liggen bij het onderhouden van onze buitenwegen in de landbouwgebieden. De wegen zijn
van een zandweg ongevormd in een asfaltweg, waarbij de asfaltdikte prima was, maar nu is
achterhaald. Verder is de breedte ook niet aangepast aan het huidige verkeer en levert dit nog wel
eens gevaarlijks situaties op. (kapotgereden randen en gaten naast de weg).
Voor het onderhoud aan onze 34 bruggen en 1 sluis kunnen we jaarlijks ongeveer € 7.000,investeren. Dit bedrag voor onderhoud staat niet in verhouding tot de totale investering in deze
bruggen van € 3.400.000,-.
Groenbeheer
Basisgegevens/uitgangspunten
Het totaal te beheren areaal groen is 593 ha, waarbij de volgende onderverdeling van toepassing is:
H
Groen in bebouwde kom
Landschappelijk groen
Bermen en singels langs wegen
Begraafplaatsen
Sportvelden
Speelplaatsen
Speeltoestellen

A

Aantal
278
116
146
20
33
100
425
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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 2013 / 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’ is daarmee onder druk komen te staan. Door o.a. het
minder vaak maaien van het gras en het omvormen van sierplantsoen naar gras heeft het openbaar
groen een minder verzorgde en saaiere uitstraling gekregen.
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 2013:
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.
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
Onderhoud gebouwen

Dotaties
2013

Verwerkt
2013

Ten bate van de voorziening
2013

1.403.901

1.314.143

89.758
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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. Er wordt gewerkt
aan het opstellen van een langlopende liquiditeits- en investeringsplanning.
Renteverwachtingen
Op grond van eigen waarneming en informatie vanuit de bankwereld wordt getracht om de
renteverwachting te bepalen.
Dit blijft moeilijk te voorspellen door economische en internationale ontwikkelingen.
Het vertrouwen in de economie van zowel producenten als consumenten is herstellende.
De geld- en kapitaalmarkt zijn in de afgelopen periode redelijk stabiel.
De verwachting is dat de tarieven op de beide markten zich in de komende tijd verder zullen
stabiliseren.
Op grond hiervan is bij de opstelling van de begroting 2013 rekening gehouden met een kort geld
rente van 2% en van 2,68% voor lang geld rente.
De verwachting is dat binnen deze percentages de benodigde financieringsmiddelen kunnen worden
aangetrokken.
Treasurybeheer
Renterisicobeheer
In de wet Fido is een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gegeven om de invloed van (externe)
rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente te beperken.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is opgenomen om een grens te stellen aan de korte financiering. Dit is financiering
met een looptijd van één jaar en korter.
De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting van
de gemeente bij aanvang van het jaar.
Voor 2013 zijn de jaarlasten, voor mutaties met reserves, begroot op 89,8 miljoen.
De rentepercentages van korte financieringsmiddelen zijn doorgaans lager dan de rentepercentages
van lange financieringsmiddelen.
Om optimaal van de ruimte onder de kasgeldlimiet te kunnen profiteren is een adequate
liquiditeitsprognose van de geldstromen van groot belang.
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Berekening kasgeldlimiet jaarrekening 2013
1e kw 2013

2e kw 2013

1 saldo vlottende passiva

7.240

9.443

7.312

5.453

2 saldo vlottende activa

4.295

4.082

4.611

5.986

-2.945

-5.361

-2.701

533

7.633

7.633

7.633

7.633

4.688

2.272

4.932

8.166

Bedragen X 1.000

3 Verschil

(2-1)

4 Toegestande kasgeldlimiet
ruimte

(4-3)

3e kw 2013 4e kw 2013

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de ruimte in de kasgeldlimiet gedurende 2013 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 vaste schuld (schuld met
een rentetypische looptijd van één jaar of langer) door o.a. het aanbrengen van spreiding in de
looptijden in de leningenportefeuille.
De gemeente loopt risico als er nieuwe leningen worden aangetrokken, of als er een renteherziening
van toepassing is. De norm wordt berekend door een in de Uitvoeringsregeling Fido vastgesteld
rentepercentage van 20% te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal.
In de volgende tabel wordt het renterisico voor de komende vier jaren bepaald, terwijl de
renterisiconorm betrekking heeft op het jaar 2013.
Renterisico
Renteherziening
Betaalde aflossingen
Renterisico

2013
0
13.800.000
13.800.000

2014
0
11.800.000
11.800.000

2015
0
5.700.000
5.700.000

2016
0
8.700.000
8.700.000

Renterisiconorm:
Begrotingstotaal per 1-1
Door ministerie vastgesteld percentage
Renterisiconorm

89.800.000
20%
17.960.000

84.500.000
20%
16.900.000

80.500.000
20%
16.100.000

78.500.000
20%
15.700.000

4.160.000

5.100.000

10.400.000

7.000.000

Onderschrijding

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
Zonder
Zonder
Zonder
Zonder
Met

Stichting Eelder Woningbouw
Sportverenigingen
Jeugdverenigingen
Buurt-wijkcentra
Ambtelijk personeel
Totaal

Restantschuld
X € 1.000,-20.766
53
5
10
44
20.878

%
99,5
0,2
0,0
0,1
0,2
100,0

Gemeentefinanciering
Schatkistbankieren
Dinsdag 10 december, heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel verplicht
schatkistbankieren. Dat betekent dat het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden op
16 december 2013 is ingegaan. Vanaf deze datum zijn alle decentrale overheden verplicht om hun
overtollige middelen in de schatkist aan te houden.
Dit gebeurt op een rekening-courant die is geopend bij het Agentschap van het ministerie van
Financiën.
Alle middelen die de gemeente niet direct nodig heeft voor de publieke taak moeten verplicht worden
aangehouden in de schatkist. Het gaat om liquide middelen die nu bijvoorbeeld op een bank- of
spaarrekening staan. Het is niet meer toegestaan om geld aan te houden op een rekening-courant op
spaarrekening bij private partijen zoals een bank. Ook het uitzetten van geld door te beleggen is niet
meer toegestaan.
Een belangrijke uitzondering op de hoofdregel dat alle middelen in de schatkist moeten worden
aangehouden is het drempelbedrag dat buiten de schatkist mag blijven. Voor Tynaarlo is het
drempelbedrag € 630.000. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de begrotingsomvang van
onze gemeente. Het drempelbedrag is gebaseerd op een gemiddelde per kwartaal. Per kwartaal
mogen we gemiddeld per dag maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden. In 2013 is
het drempelbedrag niet overschreden en is geen geld in de schatkist gestort.
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.
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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.
Informatievoorziening
In de jaarrekening wordt verslag gedaan van de treasuryfunctie.
De in deze Financieringsparagraaf aangehouden indeling zal hierbij worden aangehouden.
Bestaande opgenomen geldleningen
In 2013 zijn drie nieuwe leningen afgesloten voor in totaal € 20,5 miljoen. In augustus is een lening
afgesloten van € 8,5 miljoen. Deze lening is ter vervanging van langlopende financiering die in 2012 is
vervallen en eerst met kortlopende kasgeldleningen is opgevangen. Het rentevoordeel is verwerkt in
de begroting van 2014.
Eind december zijn twee leningen van ieder € 6 miljoen afgesloten ter herfinanciering van twee
afgeloste leningen van in totaal € 13 miljoen. Het rentevoordeel ad € 65.000 zal worden meegomen in
de voorjaarsbrief van 2014.
Daarnaast is begin 2014 een lening afgesloten voor € 6 miljoen ter herfinanciering van vrijgevallen
lening van € 5.000.000.

Staat van opgenomen geldleningen per 31 december 2013

Oorspronkelijk
Datum
bedrag van de
raadsbesluit
geldlening
FINANCIERING ALGEMEEN
794.115
27-07-93
1.588.231
12-01-99
15.000.000 B&W25-02-03
4.000.000 B&W29-11-05
21.382.346 Totaal

Lening
num mer

O Jaar van
Rente
S
laatste
percentage
R aflossing

BNG 80897
s
Landb. 111794 s
BNG 96734
s
BNG101002
s

FINANCIERING WONINGBOUW
12.000.000 B&W16-12-03 NWB10022982
11.560.187 B&W25-07-06 BNG 102047
23.560.187 Totaal
FINANCIERING GRONDEXPLOITATIE
5.000.000 B&W10-01-06 NWB10024217
6.000.000
bng 40104858
5.000.000
bng 40106271
5.000.000
bng 40106270
8.000.000
bng 40107200
8.000.000
bng 40107199
8.500.000
bng 40108510
6.000.000
bng 40108818
6.000.000
bng 40108817
57.500.000 Totaal
102.442.533 ALGEHEEL TOTAAL

s
s

s

Restantbedrag
Opgenom en
van de geldlening geldleningen
per 1/1/2013
2013

Rente
2013

Aflossing
2013

Restantbedrag
van de geldlening
per 31/12/2013

2033
2014
2053
2030

4.480
4.130
4.860
3.820

605.107
211.783
14.287.932
2.880.000
17.984.822

26.776
5.440
689.624
109.112
830.952

17.951
105.881
109.550
160.000
393.381

587.156
105.902
14.178.382
2.720.000
17.591.441

2029
2036

5.355
5.110

12.000.000
9.151.814
21.151.814

0

642.600
460.274
1.102.874

0
385.340
385.340

12.000.000
8.766.474
20.766.474

8.500.000
6.000.000
6.000.000

171.700
177.600
142.500
106.000
130.400
192.000
65.168
0
0

0
0
0
5.000.000
8.000.000
0
0
0
0

5.000.000
6.000.000
5.000.000
0
0
8.000.000
8.500.000
6.000.000
6.000.000

37.000.000

20.500.000

985.368

13.000.000

44.500.000

76.136.636

20.500.000

2.919.193

13.778.721

82.857.915

2014
2014
2015
2013
2013
2016
2018
2024
2020

3.434
2.960
2.850
2.120
1.630
2.400
1.590
2.750
2.050

5.000.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
8.000.000
8.000.000
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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.
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 2013 heeft de Gideonsbende ook weer verschillende projecten
opgepakt. Zoals; het doorlichten van het proces subsidies sport en cultuur en het proces
bestemmingsplannen. Het eigen werkproces is kritisch bekeken en hierdoor korter geworden. Ook zijn
voor het proces bestemmingsplannen meerdere verbetervoorstellen gekomen. Met deze
verbetervoorstellen is meteen een start gemaakt en hiermee wordt in 2014 verder gegaan. Naast deze
twee projecten heeft de Gideonsbende ook de ‘verbeterborden’ geïntroduceerd. Op het verbeterbord
maakt een team knelpunten en verbetermogelijkheden zichtbaar. Gezamenlijk worden problemen
opgelost en neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin. Het signaleren van problemen is
belangrijk in het werk. Daardoor weet iedereen wat er speelt en meedenken over een oplossing.
2. Organisatieontwikkeling
De gemeente Tynaarlo is op verschillende gebieden in ontwikkeling. Wij werken als gemeenten
steeds meer samen met andere gemeenten. Er is in 2013 hard gewerkt aan de samenwerking op het
gebied van de uitvoeringsdiensten (RUD) en de regionalisering van de brandweer. Per 1 januari 2014
zijn deze samenwerkingen operationeel. Bij tijde van schrijven is bekend dat de medewerkers van de
brandweer zeer tevreden zijn over de begeleiding van deze overgang.
De afgelopen jaren is intern hard gewerkt aan het Tynaarlo Organisatieontwikkeling Programma
(TOP)-traject. Dit traject is in de periode eind 2012 - begin 2013 geëvalueerd waarbij gekeken is of de
gestelde doelen zijn behaald en hoe de organisatie nu functioneert. In het najaar van 2013 is gestart
met het in kaart brengen van de gewenste verdere doorontwikkeling van de organisatie. Ook worden
daarbij de aanbevelingen gegeven in de brief van burgemeester Adema en de uitkomsten van het
cultuuronderzoek betrokken.
3. Ontwikkeling van personeel; MD traject/loopbaanloket
Het MD traject is gestart in november 2011 en liep door tot en met maart 2013. In 2012 is volop
aandacht voor geweest voor het MD-traject. In 2013 is het MD-traject afgerond en geëvalueerd. In
2014 wordt opnieuw bekeken of en hoe een MD-traject opnieuw vorm krijgt.
Sinds 2011 kan elke medewerker gebruik maken van het loopbaanloket. In 2011 en 2012 stonden er
63 medewerkers ingeschreven. In 2013 bedroeg dit aantal 61. 21 medewerkers hebben in 2013 een
klus gedaan binnen de organisatie. (een klus naast of in plaats van hun reguliere werkzaamheden)
Per 1 januari 2014 stromen 7 medewerkers uit het loopbaanloket, dit doordat; de medewerker uit
dienst is/doorgestroomd naar een andere functie is/gepromoveerd is.
4.STAA(N)
In 2012 zijn de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld, Assen en Tynaarlo gestart met een
samenwerkingsverband op verschillende gebieden. Zij delen de ambitie om meer samen te werken en
hieruit zijn een aantal plannen voort gekomen. De gedeelde ambitie van de vier gemeenten zijn de 5
K’s. Deze staan centraal; klant - kosten - kwetsbaarheid - kwaliteit en kennisdeling. In 2013 is hier
hard aan gewerkt en eind 2013 heeft besluitvorming plaatsgevonden in de raden. De samenwerking
gaat door voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.
De samenwerking houdt in dat de gemeenten, op de onderdelen waarop ze gaan samenwerken (na
toetsing van de 5K’s), allemaal meedoen en daarvoor gezamenlijk de lasten en lusten dragen.
Bovendien is er ruimte voor mobiliteit voor medewerkers. De gemeente Noordenveld heeft
aangegeven op de voorgestelde werkwijze definitief niet mee te willen doen aan het
samenwerkingsverband STAAN. De gemeenteraad van Noordenveld heeft te kennen gegeven zich
niet op alle genoemde onderwerpen te willen binden aan de drie andere Noord-Drentse gemeenten.
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B.

Informatievoorziening

1. Digitale dienstverlening
Een van de uitgangspunten was en is “digitaal, tenzij”. Ons doel is om de kwaliteit van de digitale
dienstverlening te laten toenemen door 24 uur per dag toegankelijk te zijn. We willen daar waar
mogelijk burgers online inzicht bieden in de gegevens die de gemeente van hen heeft. De aandacht
komt verder te liggen bij het verhogen van het afhandelniveau van producten die digitaal aangevraagd
kunnen worden. Het doel is zoveel mogelijk digitale aanvragen volledig automatisch af te handelen.
De nieuwe website draait ondertussen 1,5 jaar. Samen met de web redacteuren is per team gekeken
naar de digitale dienstverlening. Er is bekeken van welke producten het afhandelniveau omhoog kan.
De meeste producten hebben het niveau informatie geven. Op dit moment is de webmaster bezig om
ervoor te zorgen dat er bij de meeste producten een digitaal aanvraagformulier ingevuld kan worden.
Er zijn nog maar weinig producten die volledig digitaal afgehandeld kunnen worden. Dit heeft mede te
maken met landelijke wetgeving terzake.
Het volgen van de status van aangevraagde producten is uitgesteld. De reden hiervoor is dat het
zaaksysteem Verseon verder ingericht moet worden en dat de koppeling tussen de website en
Verseon nog niet gerealiseerd is. Dit vraagt naast overleg met de leverancier mogelijk ook extra
financiële inspanningen.
2. Werken op afspraak
Sinds 1 oktober 2012 werkt de afdeling Publiekszaken uitsluitend op afspraak. Na 6 maanden is de
pilot geëvalueerd, in het voorjaar van 2013. De evaluatie heeft plaatsgevonden door het vragen naar
ervaringen van klanten én medewerkers. Uit de vragenlijsten die bij bezoekers zijn uitgezet kwam
naar voren dat men in het algemeen deze manier van werken als prettig ervaart. Vooral omdat er
geen wachttijden zijn en de bezoeker zelf een afspraak kan plannen.
Het werken op afspraak wordt in maart 2014 verder geëvalueerd met als doel om te kijken waar
eventuele verbeterpunten zitten.
3. Kennisbank
De kennisbank vormt een digitale verzameling met daarin alle informatie over producten van de
gemeente en ketenpartners. Na uitvoerig onderzoek met de leverancier is gebleken dat de kennisbank
in de vorm van vraag- en antwoordcombinaties niet conform onze wensen aan Intranet kan worden
gekoppeld. Dit betekent dat er verder onderzoek gedaan zal worden naar de mogelijkheid om een
kennisbank aan te schaffen. Dit is noodzakelijk om het doel: in één keer zoveel mogelijk
klantcontacten af te handelen te bereiken. Het is niet gelukt om de kennisbank in de vorm van vraagen antwoord combinaties in 2013 te koppelen aan intranet. In 2014 wordt onderzocht welke variant
wel geïmplementeerd kan worden. Dit vraagt naast overleg met de leverancier mogelijk ook extra
financiële inspanningen.
4. Interne informatievoorziening
In april 2013 is het nieuwe intranet gelanceerd. Een nieuw aspect hiervan is een interactieve wie-iswie module waarop medewerkers hun eigen informatie bijhouden over henzelf. Ook is Yammer, een
online sociaal netwerk om kennis te delen, in het nieuwe intranet geïmplementeerd. Het doel is dat
medewerkers zoveel mogelijk op één plek kennis en informatie kunnen delen.
C.

Personeel

1. Strategische personeelsplanning
Reeds in de begroting 2012 is als doel geschetst dat we een flexibele ambtelijke organisatie willen
zijn, die kan inspelen op ontwikkelingen en behoeften. Door middel van het inzetten van strategische
personeelsplanning wordt hier sinds 2012 uitvoering aan gegeven. In 2012 is de gehele organisatie in
kaart gebracht op prestatie en potentieel. Eind 2013 is de organisatie begonnen met een update van
deze vlootschouw. We zijn eind 2013 met strategische personeelsplanning een volgende fase in
gegaan. Dit is noodzakelijk omdat we op een aantal plekken in de organisatie (bijv. projecten) het
werk zien teruglopen, terwijl er ook nieuwe taken (decentralisaties) bijkomen. In de volgende fase van
de strategische personeelsplanning proberen we de vraag naar arbeid en het aanbod qua aanwezige
capaciteit meer en meer aan voorkant op elkaar af te stemmen en hier acties op uit te zetten.
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2. Cijfers personeel 2013
Hieronder is het overzicht te zien van een aantal kwantitatieve personeelsgegevens.
2011
2012
2013
Aantal medewerkers
274*
264*
254*
Aantal Fte.
269,10**
261,61**
248.29**
Fulltime
153*
145*
138*
Deeltijd
121*
119*
116*
Vast contract
269*
258*
242*
Tijdelijk contract
5*
6*
12*
Stagiairs
18***
23***
25***
Gedetacheerd
27*
24*
20*
Instroom
6***
12***
10***
Doorstroom
/
/
21
Uitstroom
11***
18***
20***
*
Peildatum 1 januari 2012,2013 en 2014
**
Peildatum 1 december
***
Aantal in dienst gedurende het gehele jaar
N.B. Deze cijfers hebben verschillende peildata omdat het administratief niet mogelijk is cijfers
te herleiden van dezelfde data. Voor de stagiairs hebben we het aantal gedurende het gehele
jaar genomen omdat stagiairs relatief kort in dienst zijn en één peildatum geen representatief
beeld geeft.
In de bovenstaande tabel is goed te zien dat de inspanningen van de afgelopen jaren om de
taakstelling in te vullen zich vertaalt in het aantal medewerkers en het aantal fte. Ook heeft de
organisatie ingezet op het terugdringen van de inhuur derden. Dit is ook terug te zien in bovenstaande
cijfers.
De gemeente Tynaarlo heeft als visie om een opleidingsgemeente te zijn , derhalve zet zij zich in om
stagiairs/BBL-ers een kans te geven om werkervaring op te doen en/of een onderzoek uit te voeren bij
de gemeente Tynaarlo. Het aantal stagiairs/BBL-ers dat bij de gemeente aan het werk is, kent de
afgelopen jaren dan ook een stijging.
3. Ziekteverzuim
Het bruto ziekteverzuim is over het jaar 2013 vastgesteld op 4,27%. In de jaren 2012, 2011, 2010 en
2009 was dit respectievelijk 3,95%, 5,06%, 5,24%, 5,82%. De dalende trend vanaf 2009 is dit jaar
doorbroken. Alhoewel het ziekteverzuim dus iets is gestegen in 2013, mogen we tevreden zijn over
deze uitslag. We scoren met een ziekteverzuim van 4,27% nog steeds onder het gemiddelde van
vergelijkbare gemeenten. (4,8% in 2012) Het feit dat de score in 2013 iets hoger is dan eerder, is
vooral veroorzaakt door langdurig verzuim.
De dalende trend met betrekking tot het aantal keren dat een medewerker zich ziek meldt zet zich
door. De meldingsfrequentie over 2013 bedroeg 1,31 . (In 2012 was dit nog 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 2013 dus minder vaak ziek gemeld.
De gemeente Tynaarlo is steeds meer bezig met het preventief arbo-beleid. Dit betekent dat we aan
de voorkant investeren in ergonomie en voorlichting. Dit vertaalt zich in de lage verzuimcijfers.
4. 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. In 2013 is de gesprekkencyclus verder
geprofessionaliseerd, de formats worden aangepast aan wensen van de organisatie. Zo is een
potentieelscore vanuit de strategische personeelsplanning toegevoegd. Ook in 2013 hebben (bijna)
alle medewerkers alle gesprekken binnen de cyclus doorlopen.
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D.

Financiën en managementcontrol

1. Weerstandsvermogen en taakstellingen Bedrijfsvoering
Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2013 rekening houdend met mutaties in de reserves in
2013 is 111,7%. De taakstelling 2013 is gehaald en de taakstelling voor 2014 is ook al voor een groot
deel gehaald. Taakstellingen worden o.a. gerealiseerd door het inleveren van vacatureruimte,
ontstane vacatures van medewerkers niet in te vullen en mobiliteitstrajecten. Hierbij is het goed te
vermelden dat er meer bezuinigd is, alleen dat de resultaten hiervan binnen budgetten van de
programma’s vallen en niet binnen de bedrijfsvoering en dat deze ook niet als zodanig geregistreerd
zijn.
Het resterende bedrag voor 2014 wordt doorgevoerd om te bewaken dat de meerjarenbegroting
materieel sluitend blijft. Hieronder is het overzicht te zien van de taakstellingen. Geconstateerd mag
worden dat met de realisering van deze taakstellingen de “rek”cq. “lucht” redelijk uit de organisatie is
genomen en dat toekomstige taakstellingen alleen nog kunnen worden gelieerd aan politiek
bestuurlijke keuzes.
Jaar
Taakstelling
Aanvullende
taakstelling
Totaal taakstelling
Realisatie per oktober
2013
Nog te realiseren

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.025.000
0
1.025.000

1.537.000
0
1.537.000

1.593.000
200.000
1.793.000

1.600.000
200.000
1.800.000

1.600.000
200.000
1.800.000

1.600.000
200.000
1.800.000

1.025.000

1.537.000

1.739.000

1.766.000

1.724.000

1.724.000

0

0

54.000

34.000

76.000

76.000

Het overzicht van taakstellingen op de bedrijfsvoering. Bijgewerkt t/m 11-02-2014.

2. Ombuigingsoperatie 2013
In de perspectievennota 2013 en begroting 2014 is reeds vermeld dat rekening houdend met de
afnemende rijksinkomsten en de effecten daarvan voor de financiële meerjaren-positie, er stevige
keuzes moeten worden gemaakt om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. In de
perspectievennota 2013 is opgenomen dat vanaf 2015 geen sluitende begroting kan worden
gepresenteerd. In de begroting 2014 is een begrotingstekort voor 2015 opgenomen van € 1,5 mln,
oplopend naar € 2 mln tekort in 2017. In cluster 9 wordt verder ingegaan op de ombuigingsoperatie
2013.
3. Digitalisering verplichtingenadministratie
De digitalisering van de facturen en verplichtingenadministratie moet ervoor zorgen
dat de facturenstroom geoptimaliseerd wordt. We verkrijgen zo een betere sturing op- en monitoring
van de door de gemeente aangegane verplichtingen. Dit project is in 2012 gestart De verwachting is
dat dit project halverwege 2014 wordt afgerond.
4. Rechtmatigheid
Rechtmatig handelen is een randvoorwaarde van de dagelijkse werkzaamheden en voor het
realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Door middel van interne audits wordt getoetst of baten, lasten
en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. De focus ligt momenteel nog voornamelijk op de
financiële beheershandelingen. In het tweede halfjaar 2013 zijn de audits over het eerste half jaar
2013 uitgevoerd. Uit de interne audits blijken geen onrechtmatigheden van materieel belang. De
interne werkzaamheden en bevindingen zijn door de accountant in november 2013 beoordeeld en
voldoende bevonden. Begin 2014 zijn de audits over het tweede half jaar uitgevoerd. In totaal zijn 18
processen betrokken in de interne audits. Uit de interne controle zijn geen significatie fouten en
onzekerheden gebleken.
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5. Doeltreffendheidonderzoeken
In 2013 hebben beleidsevaluaties plaatsgevonden waarbij o.a. het onderzoek naar de
doeltreffendheid van beleid onderdeel is. Deze evaluatie wordt in 2014 meer gestructureerd opgepakt.
In 2013 is geconstateerd dat dit een ontwikkelpunt is. De regiegroep binnen de afdeling Beleid en
Regie speelt een rol in beleidscontrol, hieronder vallen ook de doeltreffenheidsonderzoeken. In 2013
zijn ook benchmark-onderzoeken geweest, ondermeer de benchmark van Publiekszaken en “Waar
staat je gemeente.”
Benchmark publiekszaken en klanttevredenheidsonderzoeken
De benchmark Publiekszaken laat goede cijfers voor Tynaarlo zien. Voor de publieksbalie scoren we
een 7,9 en voor de telefonische dienstverlening een 7,5. Beide cijfers liggen iets hoger dan het
landelijke gemiddelde. Ook het klanttevredenheidsonderzoek WMO geeft een positief beeld over de
beleving van onze dienstverlening. Al met al kunnen we constateren dat over 2013 het niveau van
dienstverlening is gehandhaafd.
Het streven is de mogelijkheid aan iedereen te bieden om mee te doen in de maatschappij en
daarvoor te helpen of belemmeringen weg te nemen. Het WMO-CJG loket is ingesteld om
oplossingen te realiseren. De intake is een erg brede en de waardering is hoog met een rapportcijfer
7,5.
Deelname veiligheidsmonitor
In de tweede helft van het jaar 2013 heeft de gemeente deelgenomen aan de landelijke
veiligheidsmonitor. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het
optreden van de gemeenten. Voor Tynaarlo verwachten wij de uitkomsten in maart 2014 en deze
leveren een bijdrage aan en input voor het veiligheidsbeleid van de gemeente.
Evenementenbeleid
Het evenementenbeleid is geëvalueerd en knelpunten zijn geïnventariseerd. De geplande actualisatie
van het evenementenbeleid is doorgeschoven naar 2014.
Gezondheidsbeleid
De nota gezondheidsbeleid is geëvalueerd; In april 2013 heeft de raad kennisgenomen van de
evaluatie. De aanbevelingen worden meegenomen in de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid.
(gepland voor raad 4 maart 2014)
Kadernota WMO
Het beleid in het kader van maatschappelijke ondersteuning en participatie is geëvalueerd; dit heeft
geleid tot een hernieuwde Kadernota WMO die in april 2013 is vastgesteld.
Leerlingenvervoer
In het voorjaar van 2013 heeft een tevredenheidonderzoek plaatsgevonden onder ouders met
betrekking tot het leerlingenvervoer. 61% van de ouders heeft hier op gereageerd. Het vervoer is met
een gemiddeld cijfer van 7,6 als goed beoordeeld.
Onderzoek rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie heeft in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar inhuur derden. Hierover is
door de rekenkamercommissie een rapport inhuur derden opgesteld. Dit rapport is inmiddels voorzien
van een bestuurlijke reactie en gepresenteerd aan de raad.
De inhoud van de bestuurlijke reactie is dat de aanbevelingen van de rekenkamercommissie ter harte
worden genomen. Zo zal de focus meer gelegd worden op het naleven van inkoopvoorwaarden, waar
het gaat om inhuur derden. Dit zal in 2014 verder gemonitord worden.
6. Sepa
Binnen de Single Euro Payments Area (S EPA) dienen consumenten en bedrijven vanaf
1 februari 2014 nationale betaalproducten en -standaarden te hebben ingeruild voor Europese en
internationale varianten. Eén van de meest in het oog springende elementen van SEPA is de
overgang naar een Europees bankrekeningnummer, het International Bank Account Number
(IBAN).Gemeente Tynaarlo heeft haar grootste pakketten CiVision Innen, Middelen en Belastingen
SEPA proof en daarmee voldaan om voor 1 februari 2014 klaar te zijn voor deze gezamelijke
betaalmarkt.
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E.

Huisvesting/ Facilitaire Zaken

In 2011, 2012 en 2013 is uitgebreid onderzoek gedaan naar het klimaat in het gemeentehuis. Dit heeft
geleid tot de aanbeveling om het klimaatsysteem aan te passen. Eind 2013 is de opdracht uitgezet in
de markt. De aanbieder die dit voor ons gaat verzorgen zal in maart 2014 starten met de
daadwerkelijke klimaataanpassing in het gebouw. De verwachting is dat deze werkzaamheden in de
zomer van 2014 worden afgerond.
De klantgeleiding in de centrale hal behoeft aandacht. Eind 2013 is hiermee een start gemaakt, in
2014 wordt verder bekeken hoe de klantgeleiding verder verbeterd kan worden.

F.

ICT

1. ICT vernieuwd
Op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is in 2013 het nodige gerealiseerd.
Zo is er ondermeer samen met de gemeente Assen een nieuwe storage en back-upvoorziening
uitgerold, waarbij de gemeenten hun technische uitwijk bij elkaar hebben geregeld. Ook heeft het
team ICT het thuiswerken (via tokens) verder mogelijk gemaakt, is er op elke gang in het
gemeentehuis een digitaal informatiescherm opgehangen en zijn er schermen geplaatst waar, ook
voor bezoekers, informatie op te vinden is betreffende de reservering van vergaderruimten.
Daarnaast is een groot aantal meters bouwvergunningen nu digitaal opvraagbaar via Verseon en is de
gemeente geslaagd voor de landelijke DigiD-audit. Tevens is in 2013 de aanbesteding afgerond voor
de upgrade van het netwerk en is er samen met Assen gekozen voor een nieuwe telefonieomgeving
op basis van Microsoft Lync.( Middels Lync kunnen gebruikers digitaal met elkaar communiceren, ook
met beeld, en zo bijvoorbeeld een virtuele vergadering houden) Door de upgrade van het netwerk is
het mogelijk om Lync optimaal te gebruiken en zal er organisatie breed worden overgegaan naar
Office 2013. Ook zal de eindgebruiker (medewerker) ervaren dat de systemen een stuk sneller
worden.
2. 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. Iedere gemeente is hiervoor zelf verantwoordelijk. De realisatie van de BGT is in 2013
opgepakt binnen het STAA verband. (Bij tijde van schrijven is bekend dat Noordenveld niet meer
deelneemt aan deze samenwerking.)
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Verbonden partijen
Inleiding
De gemeente Tynaarlo participeert –om bepaalde beleidsdoelen te realiseren - in diverse 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.
Deze bestuurlijke en financiële zeggenschap brengt verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met
zich mee. Door te participeren in een onderneming, stichting of openbaar lichaam – hoe licht of zwaar
dan ook – verbindt de gemeente zich aan de andere organisatie en soms is de gemeente medeeigenaar. Daarnaast werkt de gemeente met diverse organisaties samen om maatschappelijke
belangen en doelen te realiseren.
Wettelijk kader en beleid opnieuw vastgesteld in 2013
Artikel 186 Gemeentewet en het daarop gebaseerde Besluit Begroting en verantwoording – met name
artikel 15 – regelt de wijze waarop verbonden partijen moeten worden gemonitord. In juni 2013 heeft
de raad de kaders voor beleid en werkwijze rondom Verbonden Partijen geactualiseerd.
Ontwikkeling
Er is nieuwe regelgeving aangegeven die aangeeft dat vanaf de jaarstukken (begroting en
jaarrekening) vanaf 2014 gaat gelden dat per verbonden partij het eigen en het vreemd vermogen
aan het begin en eind van het begrotingsjaar inzichtelijk moet zijn. Deze jaarrekening 2013 is zo nog
niet ingericht.
Visie en beleidsvoornemens op Verbonden Partijen in relatie tot de uitvoering van doelstellingen in de
begroting.
Kaders voor beleid en werkwijze rondom Verbonden Partijen zijn te vinden in de Nota verbonden
partijen vastgesteld door de raad in juni 2013. De relaties tussen Verbonden Partijen en het publieke
belang, vindt u terug in de programma’s in hoofdlijnen. In het onderstaande overzicht wordt
aangegeven aan welk cluster de doelen van de gemeenschappelijke regeling bijdragen.
In 2013 is:
 de nota verbonden partijen geactualiseerd
 gestart met het opstellen van fact sheets van een aantal verbonden en gerelateerde
instellingen, die bij de begroting en ook bij de (nog te verwachten) jaarrekeningen worden
opgesteld. Op die manier wordt steeds een volledig beeld bijgehouden.
 de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) voorbereid en per 1 januari 2014 is deze operationeel
Wij zijn gestart om een centraal register op te stellen van alle gemeenschappelijke partijen. Daarnaast
geven wij van een aantal partijen in deze jaarrekening informatie over:
 Het openbaar belang dat op deze wijze wordt behartigd en de relatie met het beleidsterrein. De
doelen worden zo concreet mogelijk benoemd;
 De veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat
de gemeente in de verbonden partij heeft
 Het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het
eind van het begrotingsjaar
 De ontwikkelingen in en rondom de verbonden partij, de risico’s die worden onderkend en de
getroffen beheersmaatregelen.
 De vertegenwoordiging van de gemeente in het bestuur en de manier waarop zeggenschap en
besluitvorming plaatsvindt
 Een overzicht van de informatie die aan college en gemeenteraad wordt verstrekt
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In het navolgende overzicht zijn de verbonden partijen waarin de gemeente Tynaarlo momenteel
participeert opgenomen.
Publiekrechtelijke samenwerking:
GR Veiligheidsregio Drenthe
GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe.
GR Meerschap Paterswolde
GR Recreatieschap Drenthe
GR Alescon
GR Intergemeentelijke sociale dienst (ISD AAT)
GR Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe)
GR Garantievoorziening voormalige bestuursacademie Noord-Nederland (in liquidatie)
GR Centrum voor automatisering Noord Nederland CEVAN (in liquidatie)
GR Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noord- en Midden Drenthe (in liquidatie)
GR Samenwerking Zuidlaardermeer gemeenten
Gerelateerde instellingen
Stichting Baasis
Privaatrechtelijke samenwerking: PPS-constructies:
Op dit moment is de gemeente Tynaarlo niet in een PPS-constructie betrokken.
Privaatrechtelijke samenwerking: stichtingen en verenigingen:
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Groningen Drenthe
Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde
Regio Groningen Assen 2030
Vereniging Drentse Gemeenten
Convenant met de Stichting Drentse Bedrijfslocaties
Stichting STIVAM (afval) (beheer werkkapitaal Attero)
Zorgplein Noord Arbeidsmarktbeleid
Privaatrechtelijke samenwerking: deelnemingen in vennootschappen:
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Enexis, Publiek Belang Electriciteitsproductie BV en andere BV’s (voormalig Essent)
NV Groningen Airport Eelde
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Informatie van aantal 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. De risico’s worden waar dat mogelijk is in orde van
grootte in € aangegeven.
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Veiligheid

Economie

1

2

Cluster

N.V.Groningen
Airport Eelde N.V

GR veiligheidsregio
Drenthe

Naam

De uitoefening van het
luchthavenbedrijf, waaronder
de aanleg, het onderhoud, de
ontwikkeling en de exploitatie
van het als zodanig
aangewezen luchtvaartterrein.

Vergroten veiligheid inwoners
van Drenthe en met partners
(HVD, RBD, GHOR) zorgen
voor een goede voorbereiding
op van rampen en crisis.

Doel / openbaar
belang

Elk aandeel geeft recht op
één stem.

Bestuurlijk
belang
/bevoegdheid.
De wethouder economische
zaken heeft zitting in de
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.

In 2013 geen gemeentelijke
bijdrage in de exploitatie van
de luchthaven

De bijdrage in 2013 is €
233.656

Alle 12 Drentsche
gemeenten zijn op zelfde
manier in AB lis.
Gekwalificeerde
meerderheid van stemmen
is nodig voor besluit

De gemeente bezit 4% van
de aandelen en heeft zitting
in de algemene vergadering
van aandeelhouder, samen
met
de provincie Groningen, de
provincie
Drenthe,
de
gemeente Groningen, de
gemeente Assen en de
gemeente Tynaarlo.

De gemeente draagt jaarlijks
bij in de kosten op basis van
het aantal inwoners.

Financiën in € 2013

De burgemeester is lid van
Het Algemeen Bestuur en
heeft één stem.

Bestuurlijk belang,
wijze van deelneming
en betrokkenen

De baanverlenging is in 2013
gerealiseerd. GAE en het
gebied van directe omgeving
van de luchthaven wordt ook
door de gemeente aangemerkt
als een ontwikkelgebied met
potentie. Daarbij wordt nauw
samengewerkt met de NV
GAE.

Het regionale bestuur
heeft gekozen om dat per
1 januari 2014 te laten
starten. De werkzaamheden
en besluitvorming hebben in
2013 plaatsgevonden

Volgens de Wet op de
Veiligheidsregio’s zal de
Gemeentelijke
Brandweerzorg
overgedragen moeten
worden aan de
Veiligheidsregio Drenthe.

Ontwikkelingen in
2013

Beperkt tot het
aandeelhouders
belang van 4%.

Overdragen van
de
gemeentelijke
brandweerzorg
kan leiden tot
frictiekosten. Het
incidentele risico

Risico’s

Jaarrekening en
begroting

Geen
aanvullende
tussentijdse
rapportages

Jaarverslag
en
(ontwerp)
begroting.

Rapportage
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Sociale
voorzieningen

Sociale
voorzieningen

3

4

Cluster

GR
Intergemeentelijke
Sociale Dienst
(ISD)

GR Gemeentelijke
Gezondheids-dienst
Drenthe (GGD)

Naam

Het behartigen en uitvoeren
van de taken van de
gemeenten op het terrein van
werk en inkomen. Hierdoor is
het mogelijk de inwoner die
geen werk en/of inkomen heeft
zo goed en snel mogelijk te
helpen.

De gezondheidsdienst heeft
tot taak de belangen van de
deelnemende gemeenten te
behartigen op het gebied van
de publieke gezondheidszorg,
door voorlichting en uitvoering

Doel / openbaar
belang

Algemeen en dagelijks
bestuur beslist over beleid
en begroting van GR;
bedrijfsvoering gedelegeerd
aan directeur.
Gemeenteraad kan
zienswijze geven en heeft
geen directe invloed

Bestuurlijk
belang/bevoegdheid.
De portefeuillehouder is lid
van het algemeen Bestuur
en het dagelijks bestuur en
heeft één stem

Algemeen en dagelijks
bestuur beslist over beleid
en begroting van GR;
bedrijfsvoering gedelegeerd
aan directeur.
Gemeenteraad kan
zienswijze geven en heeft
geen directe invloed
De gemeente neemt deel in
het algemeen bestuur en het
dagelijks bestuur, waar ook
de andere gemeenten Aa
en Hunze, en Assen zitting
hebben.

De wethouder
volksgezondheid heeft
zitting in het algemeen
bestuur en heeft één stem

De gemeente neemt deel in
het algemeen bestuur, waar
alle 12 gemeenten in
Drenthe zitting in hebben
met een stem
Besluitvorming vindt plaats
bij gewone meerderheid van
stemmen

Bestuurlijk belang,
wijze van deelneming
en betrokkenen

De bijdrage aan de
uitvoeringskosten is in 2013
ca 880.000. begroot was €
1.080.000. een deel van de
bedrijfsvoeringkosten ISD
kan in 2013 gedekt worden
uit participatiegelden, voor
bijdrage in de uitgevoerde
begeleidingswerkzaamheden

De gemeente draagt jaarlijks
als volgt bij in de kosten:
uitgaven Wettelijke
- Inkomens ondersteuning
(BUIG)
op
basis
van
cliëntenaantallen
- Uitgaven minimabeleid en
bijzondere bijstand op basis
van werkelijke kosten per
gemeente.
- uitvoeringskosten op basis
van vastgestelde
verdelingsmodel tussen de
gemeenten

De gemeente draagt jaarlijks
bij in de kosten op basis van
het aantal inwoners:
Totaal basispakket 2013 is €
594. 060

Financiën in € 2013

In 2013 hebben verkenningen
over de omvang van de
effecten van de participatiewet
plaatsgevonden, die in 2014
zullen leiden tot keuzes over
de inrichting en verdeling van
taken tussen gemeente en
sociale dienst worden
gemaakt.

De transities in het sociale
domein, met name de
Participatiewet die per
01.01.2015 in zal gaan zal
invloed hebben op de
doelgroep van de ISD.

Tynaarlo moet de basistaken
van de GGD afnemen, maar
wil bij de additionele taken
breder kijken en een bewuste
keuze maken. In 2013 heeft
de gemeente Tynaarlo daarom
besloten
om
de
jeugd
gezondheidszorg voor 0-4
jarigen bij Icare te laten en niet
over te hevelen naar de GGD
Denthe.

Ontwikkelingen in
2013

Arbeidsmarktontwikkelingen
kunnen leiden
tot meer
uitkeringen.
Het risico van de
gemeente is in
principe
maximaal 10%
van de
rijksbijdrage.
Verwachting
voor 2014 is dat
tekort < 10% is.

Niet direct

Risico’s

Kwartaal
rapportages

Jaarverslag
en
(ontwerp)
begroting.

Geen
aanvullende
tussentijdse
rapportages

Jaarverslag
(voor 1 april) en
(ontwerp)
begroting.

Rapportage
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Economie –
arbeidsmarktbeleid

Economie –
Recreatie
en
Toerisme

5

6

Cluster

GR Meerschap
Paterswolde

Het doel van het lichaam heeft
binnen de grenzen van zijn
gebied tot doel het behartigen
van de gemeenschappelijke
belangen van de deelnemers
op het terrein van de
openluchtrecreatie, zulks met
de bescherming van de natuur
en het landschap.

De gemeente neemt deel in
het algemeen bestuur en het
dagelijks bestuur. Alle zes
leden hebben een even
zware stem. Betreft de
gemeenten Aa&Hunze,
Assen, De Wolden,
Hoogeveen, MiddenDrenthe en Tynaarlo.

Het bevorderen en uitvoeren
van activiteiten, welke gericht
zijn op het creëren,
bevorderen of
in stand houden van
werkgelegenheid voor
natuurlijke personen, die een
afstand hebben tot de
reguliere arbeidsmarkt.

GR
Werkvoorzieningschap Alescon

Het bestuur bestaat uit 10
leden, waarvan één lid uit
het college van
burgermeester en
wethouders van de
gemeente Tynaarlo en twee
leden uit de raad van de
gemeente Tynaarlo.

De gemeente neemt deel in
het algemeen bestuur en het
dagelijks bestuur
De andere deelnemende
gemeenten zijn Groningen
en Haren.

Algemeen en dagelijks
bestuur beslist over beleid
en begroting van GR;
bedrijfsvoering gedelegeerd
aan directeur.
Gemeenteraad kan
zienswijze geven en heeft
geen directe invloed

De wethouder
werkvoorzieningsschap is lid
van het algemeen bestuur.
De portefeuillehouder is lid
van het dagelijks bestuur.

Bestuurlijk belang,
wijze van deelneming
en betrokkenen

Doel / openbaar
belang

Naam

De bijdrage bedraagt 14,5%
van het nadelig saldo. De
gemeentelijke bijdrage voor
2013 is € 102.225 .

De gemeente verplicht zich
tot een financiële bijdrage
ter dekking van de kosten,
welke niet door netto
opbrengsten
uit
bedrijfsuitoefening
en
rijkssubsidie worden gedekt.

Voor 2013 zijn de kosten
€ 177.000, ten opzcihte van
de begrote € 157.000, met
name door bijdrage in de
frictiekosten.

De gemeente verplicht zich
tot een financiële bijdrage
ter dekking van de kosten,
welke niet door netto
opbrengsten uit
bedrijfsuitoefening en
rijkssubsidie worden gedekt.
Eventueel tekort wordt naar
rato van aantal bij GR
werkzame inwoners
aangevuld.

Financiën in € 2013

Paterswoldsemeer”.
Tevens
wordt
samen
met
de
gemeenten
Haren
en
Groningen gekeken naar de
wijze
waarop
de
GR
Meerschap Paterswoldsemeer
nu is georganiseerd, inclusief
mogelijkheden tot bezuinigen.

De komende jaren staan mede
in het teken van de uitvoering
van het project “opwaardering
toeristisch-recreatieve
infrastructuur

In 2013 hebben verkenningen
over de omvang van de
effecten van de participatiewet
plaatsgevonden, die in 2014
zullen leiden tot keuzes over
de inrichting en verdeling van
taken tussen gemeente en
sociale dienst worden
gemaakt.

De transities in het sociale
domein, met name de
Participatiewet die per
01.01.2015 in zal gaan zal
invloed hebben op de
doelgroep van Alescon.

Ontwikkelingen in
2013
Oplopende
tekorten
bij
uitvoering WSW
door afname in
rijksbijdrage . Dit
kan oplopen tot
ca € 280.000.

Risico’s

/

Kwartaalrapportages

Jaarverslag
en
(ontwerp)
begroting.

Kwartaal
bestuurs
rapportages.

Jaarverslag
en
(ontwerp)
begroting.

Rapportage
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Economie –
Recreatie
en
Toerisme

Gezonde
leefomgevin
g;
programma
Milieu
(cluster 7)

7

8

Cluster

GR
Regionale
Uitvoeringsdienst
Drenthe (RUD).
In werking per 1
januari 2014

De gemeenschappelijke
regeling heeft tot doel de
gemeenschappelijke belangen
van de deelnemers te
behartigen op het terrein van
milieu en bodem, coördinatie,
vergunningverlening,
handhaving en
toezichthoudende taken.

Namens de gemeente
Tynaarlo neemt de
portefeuillehouder Toerisme
en Recreatie deel in het
algemeen bestuur.
College en GS regeling,
deze bestuursorganen
nemen deel en uit hun
midden elk een
vertegenwoordiger in het
AB=DB. Besluitvorming elk
lid een stem, bij
meerderheid van stemmen.
Gemeenteraad kan
zienswijze geven, geen
directe invloed.
nvt

De gemeente draagt jaarlijks
bij in de kosten op basis van
een vaste verdeelsleutel.
De bijdrage voor 2013 is
begroot op € 48.658. De
bijdrage is gebaseerd op
6,25%
van
de
totale
exploitatiekosten

De gemeente neemt deel in
het Algemeen bestuur ,
samen met de 12
gemeenten in Drenthe en
gemeente Ooststellingwerf.

Het
doel
van
de
gemeenschappelijke regeling
is om de gemeenschappelijke
belangen
van
de
deelnemende gemeenten te
behartigen op het gebied van
recreatie en toerisme.

Recreatieschap
Drenthe

Het Algemeen Bestuur kent
een Dagelijks Bestuur van
drie personen.
Besluitvorming binnen het
bestuur vindt plaats bij
meerderheid van stemmen.

Financiën in € 2013

Bestuurlijk belang,
wijze van deelneming
en betrokkenen

Doel / openbaar
belang

Naam

In 2013 hebben de voor
bereidingen plaatsgevonden
die geleid hebben tot de
oprichjting van de RUD

Het komend jaar wordt verder
gewerkt aan een
samenhangend beleid op het
gebied van recreatie en
toerisme bij de deelnemende
gemeenten. Voor onze
gemeente actualiseren we het
beleidsplan Economie, waarin
recreatie en toerisme een
belangrijke rol vervult.

Ontwikkelingen in
2013

Risico’s

en

Eind 2015 evaluatie productencatalogus

Jaarverslag
(ontwerp)
begroting.

Jaarverslag
en
(ontwerp)
begroting.

Rapportage

Weerstandsvermogen
Inleiding
Bij het opstellen van de jaarrekening dienen de voorzienbare en kwantificeerbare risico’s zo goed
mogelijk in beeld te worden gebracht.
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden opgenomen:
• inventarisatie van de risico’s;
• inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
• inventarisatie van het beleid.
De algemene lijn is dat structurele tegenvallers moeten worden gedekt uit structurele middelen.
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 grote investeringen.
De Essentreserve wordt buiten de weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer gehouden, omdat de
rentebate hiervan wordt ingezet als structureel dekkingsmiddel in de exploitatie. Deze reserve is
overigens niet geoormerkt en kan derhalve wel beschouwd worden als onderdeel van de
weerstandscapaciteit, mits bij aanwending ervan dekking wordt gevonden voor de alsdan misgelopen
rentebate.
Beleid over weerstandsvermogen: weerstandscapaciteit en de risico’s
De raad heeft op 25 januari 2011 de nota en de beleidskaders voor het weerstandsvermogen
vastgesteld. De paragraaf bij deze jaarrekening is een actualisatie van het inzicht dat bij de begroting
2014 (november 2013) is opgenomen.
De uitkomst van de actualisatie geeft een verhouding tussen de geïnventariseerde risico’s en de
beschikbare weerstandscapaciteit. Dit is gebaseerd 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 2013)
Tabel Weerstandscapaciteit Tynaarlo (bedragen in duizenden euro’s)
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt
om niet begrote kosten te dekken.

Weerstandscapaciteit exploitatie (x € 1.000)
Onvoorzien
Onvoorzien incidenteel

33
1.978

Onbenutte belastingcapaciteit *1
OZB tot normtarief (artikel 12)
Totaal weerstandscapaciteit exploitatie

2.011

Weerstandscapaciteit vermogen
Algemene Reserve Calamiteiten *2
Algemene Reserve Grote investeringen

6.067
2.157

Weerstandscapaciteit vermogen

8.224

Totale weerstandscapaciteit (exclusief Essentreserve)

10.235

Essentreserve

4.737

Totale weerstandscapaciteit (inclusief Essentreserve)

14.972

*1 Het bedrag aan onbenutte belastingcapaciteit is berekend op basis van de tarieven OZB 2014 en
de laatst bekende WOZ-waarde afgezet tegen het zogenaamde artikel-12-tarief.
*2 Het betreft hier de stand van de algemene reserve calamiteiten exclusief de geoormerkte gelden
die in deze reserve zitten.
Hieronder is een onderbouwing weergegeven van de standen van de reserves die betrekking hebben
op de weerstandscapaciteit.
Algemene Reserve Calamiteiten
Stand 1 januari 2014
Toevoegingen
Rente toevoeging
Totaal toevoegingen
Onttrekkingen
Rente t.g.v. Argi
Kranenburg
Bijdrage AD grondbedrijf
Geoormerkte gelden grondbedrijf
Totaal onttrekkingen

7.755.921
271.457
271.457

-271.457
-1.000.000
-200.000
-489.364

Saldo weerstandsvermogen Algemene Reserve Calamiteiten

-1.960.821
6.066.557
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Algemene Reserve Grote investeringen
Stand 1 januari 2014
Toevoegingen
Compensatie voor wegen en groen
Terugbetaling groot onderhoud wegen 2011
Rentederving i.v.m. inzet gelden verkeersplan
Jaarlijkse rente
Totaal toevoegingen
Onttrekkingen
Incidenteel nieuw beleid
Gefaseerde incidentele bijdrage exploitatie bouwleges
Gefaseerde incidentele bijdrage exploitatie boekwaardeplafond
Frictiekosten
Centrumpan Eelde inclusief dekking
Besloten onttrekkingen raadsbesluiten 2014 t/m februari 2014
Totaal onttrekkingen

1.945.555
110.000
90.000
60.000
1.160.410
1.420.410

-387.808
-280.281
-50.000
-100.000
-235.000
-155.600
-1.208.689

Saldo weerstandsvermogen Algemene reserve grote investeringen

Essentreserve
Stand 1 januari 2014
Toevoegingen
Rente toevoeging
Totaal toevoegingen
Onttrekkingen
Incidenteel nieuw beleid onderhoud wegen
Rente t.g.v. exploitatie
Totaal onttrekkingen
Saldo weerstandsvermogen Essentreserve

2.157.276

5.487.170
192.051
192.051

-750.000
-192.051
-942.051
4.737.170

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, conform de nota grondbeleid. 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 de jaarrekening 2013

Belangrijkste aandachtspunten
Algemene uitkering,
De algemene uitkering is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Schommelingen in de
algemene uitkering hebben daarom snel een materieel effect. De beheersingsmaatregel is dat bij
iedere circulaire een nieuwe prognose van de algemene uitkering wordt gemaakt. Deze nieuwe
inschatting wordt opgenomen in de tussenrapportages. Daardoor wordt tijdig geanticipeerd op
relevante ontwikkelingen in het gemeentefonds en kan in voorkomende gevallen gestuurd worden op
adequate dekking binnen de lopende exploitatie.
Er is landelijk al enige tijd sprake van een voorgenomen herijking van het gemeentefonds. Deze is
uitgesteld naar 2015, waarbij de financiële effecten optreden vanaf 2015. De laatst bekende planning
gaat er vanuit dat financiële effecten in de meicirulaire 2014 naar voren komen. Dit kan zowel een
voor- als een nadeel betekenen.
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Werkgeverslasten voor algemene dienst
De 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. Het
betreft hier de balans tussen vast en tijdelijk personeel en het aantal projecten.
Transities in het sociaal domein
Gemeenten krijgen er vanaf 1 januari 2015 een aantal taken bij op het gebied van wmo (verzorging en
begeleiding) en jeugd. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet.
De omvang van alle taken en de bijbehorende budgetten die gemeenten nodig hebben en ontvangen
voor deze drie decentralisaties veranderen nog steeds. De wetgeving moet nog deels worden
vastgesteld. De jeugdwet is inmiddels door de tweede en eerste kamer vastgesteld, de participatiewet
is alleen door de tweede kamer vastgesteld. De WMO moet nog in de Tweede Kamer worden
behandeld.
De omvang van de budgetten die wij als gemeente Tynaalo in de huidige begroting hebben voor
zorgtaken c.a. is circa € 17 miljoen. De verwachting is dat door de extra taken en samenhangende
budgetten voor de totale transities de begroting met ruim € 11 miljoen zal toenemen. Het uitgangspunt
is dat de transities (uiteindelijk) budgettair neutraal moeten zijn. Om te komen tot die situatie zullen de
eerste jaren, waarin de kortingen al wel worden doorgevoerd, risicovol zijn. Wij zien de financiële
opgave als gevolg van de decentralisaties als een tijdelijk probleem, dat binnen een meerjarig
perspectief moet worden opgelost. Omdat aan de ene kant nog onvoldoende duidelijkheid bestaat
over de definitieve wetgeving en bijbehorende budgetten en aan de andere kant het uitvoeringsbeleid
ten aanzien van de drie genoemde transities van de gemeente nog niet is vastgesteld, hebben wij in
deze paragraaf weerstandsvermogen geen aanpassing van het risicoprofiel ten aanzien van de
transities opgenomen. Wij verwachten dat in de meicirculaire meer duidelijkheid zal worden gegeven,
waardoor dan de risico’s beter kunnen worden gekwantificeerd. Indien nodig zal dan ook een
aanpassing van het risicoprofiel plaatsvinden.

Mutaties sinds begroting 2014 (laatst opgestelde paragraaf weerstandsvermogen)
Integraal Accommodatie Beleid
Voor de uitvoering van het IAB beleid willen we scholen o.a. huisvesten in MFA's. Binnen de
verschillende projecten zijn maatregelen genomen om de risico's te beheersen. Niet alle risico's
kunnen binnen de projecten en de reserve IAB opgevangen worden. Dit zijn dan risico's als hogere
stichtingskosten dan geraamd, lagere opbrengsten van huidige te verkopen accommodaties
en vertraging in nieuwbouw waardoor er mogelijk noodzakelijke (onderhouds)kosten zijn voor de
bestaande locaties. Dit zijn geen nieuwe risico's, wel is er een verschuiving zichtbaar binnen de
risico's. De belangrijkste verschuiving heeft betrekking op de lagere verwachte opbrengsten van
huidige accommodaties en de te verwachte tekorten in beheer en exploitatie van de MFA's. Verwacht
wordt dat het lastiger gaat worden om de verwachte opbrengsten ook daadwerkelijk te realiseren.
Voor het verwachte tekort op het beheer en de exploitatie van de verschillende MFA's is door een
extern onderzoek meer duidelijk geworden. Besluitvorming en dus de gevolgen hiervan zullen in 2014
zichtbaar worden. Wat gunstig is voor het IAB is dat de mogelijke overdracht van de dorpshuizen De
Pan en De Ludinge in 2014 opgepakt gaat worden en deze onzekerheid daarmee kleiner is geworden.
Ontvangen projectsubsidies
Er is recentelijk een aantal nieuwe projecten (bijvoorbeeld rotonde de Punt) gestart. Dit is aanleiding
om de risico-omvang te verhogen.
Planaanpassingen bij derden
Als nieuw risico is opgenomen dat er negatieve effecten op kunnen treden door planaanpassing bij
derden door externe omstandigheden. Hoewel de gemeente hier geen directe partij in is, kan dit
kosten voor de gemeente met zich meebrengen.
Verhoogde werkgeverslasten i.v.m. beëindiging werkzaamheden
De verkiezingen van maart 2014 kunnen leiden tot een ander college. Al eerder hebben twee
wethouders aangegeven te stoppen en komt er geen nieuwe termijn voor onze huidige burgemeester .
Begin 2014 is afscheid genomen van de gemeentesecretaris. Dit is aanleiding om de risico-omvang te
verhogen.
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Grondbedrijf
Zie paragraaf grondbeleid voor een uitgebreide toelichting op de risico’s vanuit het grondbedrijf.

Omvang weerstandsvermogen
De omvang van het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio.
Ratio’s kunnen beschouwd worden als indicatie.
De ratio voor het weerstandsvermogen wordt aldus berekend:
Exclusief Essentreserve:
Beschikbare
weerstandscapaciteit
Ratio van het
weerstandsvermogen

10.235

oftewel:
=
Benodigde
weerstandscapaciteit

12.776

De ratio van het weerstandsvermogen is 80,1% (De ratio moet minimaal 100% zijn)

Inclusief Essentreserve:
Beschikbare
weerstandscapaciteit
Ratio van het
weerstandsvermogen

14.972

oftewel:
=
Benodigde
weerstandscapaciteit

12.776

De ratio van het weerstandsvermogen is 117,2% (De ratio moet minimaal 100% zijn)
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Algemeen

B&R

GW

Algemeen

Algemeen

Afdeling

Ontvangen projectsubsidies moeten worden
terugbetaald, die als opbrengst zijn
verantwoord

Ingediende planschades

Mogelijk en voorstelbaar dat dit
voorkomt

Voorstelbaar en waarschijnlijk dat
dit voorkomt

Voorstelbaar en waarschijnlijk dat
dit voorkomt

30%

500.000

100.000

250.000

250.000

2.500.000

Risico
omvang

Organisatorisch

70%

70%

Voorstelbaar en waarschijnlijk dat
dit voorkomt

Ingediende schadeclaims

10%
70%

Ongewoon en komt zelden voor

Juridisch

Risicokans in
%

Nieuwe (wettelijke) eisen, bijv. Investeringen
informatiebeleid

Kans

De gevolgen van een lokale ramp

Risico's gerangschikt naar invalshoek

Beheersingsmaatregel

· Voldoen aan voorwaarden
subsidieverstrekker

· Opstellen overzicht actuele subsidies.

150.000 · Bewaking van de voortgang, met
behulp van de adviseur.

70.000 Planschades maken deel uit van de
projectbegroting. Daarnaast is er een
bedrag geraamd in de gemeentelijke
begroting.

· Afsluiten van verzekeringen, maar
niet alles is te verzekeren

175.000 · Goed onderhoud en beheer eigen
activa (zoals gebouwen, wegen en
riool).

175.000 Tijdig anticiperen op ontwikkelingen.
VNG verdedigt belang gemeenten om
bij ontwikkelingen ook
uitvoeringsmogelijkheden zeker te
stellen.
Gedeelte investeringen
informatiebeleid opgenomen in
begroting 2014.

250.000

Som

80%

80%

80%

40%

0%

Correctie
factor

30.000

14.000

35.000

105.000

250.000

Risico na
correctie
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GW

Algemeen

Algemeen

PUZA / B&R

BMO

BMO

BMO

Afdeling

Investeringen die niet voldoen aan de
daaraan gestelde eisen.

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

Vermindering capaciteitsinzet agv
stopzetten project de Bronnen.

Het niet kunnen opleggen van
bouwleges in verband met verouderde
bestemmingsplannen

Kosten voortkomend uit
werkgeversrisico's, als gevolg van werk
en niet werkgerelateerd verzuim of
beëindiging werkzaamheden /
wachtgelden wethouders / directeur

Verhoogde werkgeverskosten

Voortkomend uit controles
Belastingdienst /
BTWcompensatiefonds - gevolgen
plafond BTW-comp.fonds nog niet
meegenomen.

Risico's gerangschikt naar
invalshoek

*

*

Ongewoon en komt zelden
voor

Mogelijk en voorstelbaar dat
dit voorkomt

Voorstelbaar en waarschijnlijk
dat dit voorkomt

Mogelijk en voorstelbaar dat
dit voorkomt

Mogelijk en voorstelbaar dat
dit voorkomt
Komt voor

Mogelijk en voorstelbaar dat
dit voorkomt

Kans

1.000.000

338.000

PM

500.000

250.000

250.000

Technisch
10%
1.000.000

30%

70%

30%

100%

30%

30%

Risico- Risicoom-vang
kans in %

beheersingsmaatregel

100.000 Aansprakelijkheidstelling
uitvoerder;
Vooraf wordt 2nd opnion op
adviezen uitgevoerd

300.000 Projectmanagement.
Flexibilisering inzet kosten

709.800 . Projectmanagement.
Flexibilisering inzet kosten
(zelf doen waar het kan)
. Strategische
personeelsplanning

500.000 Personeelsbeleid waarin
aandacht voor ziekteverzuim
en pro actieve loopbaan
begeleiding. Zodra
verkiezingen zijn geweest,
wordt hier een voorziening
PM

225.000

· Controles door accountants

75.000 · Inhuur van externe
deskundigen bij complexe
zaken.
· De huidige inrichting van de
administratieve organisatie.

som

80%

40%

40%

PM

40%

0%

Correctie
factor
80%

20.000

180.000

425.880

PM

300.000

225.000

15.000

risico na
correctie
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PUZA

B&R

B&R

B&R

GW

GW

Afdeling

Kans

Archeologische onderzoeken leidend
tot aanpassingen bij infrastructurele
werkzaamheden (geen
grondexploitaties- zie later)
Milieu (bodemverontreiniging) leidend
tot aanpassingen bij plannen of
infrastructurele werkzaamheden (geen
grondexploitaties - zie later)
Negatieve effecten door
planaanpassing bij derden door
externe omstandigheden.
Lagere opbrengsten bouwleges door
minder nieuwbouw en aanvragen
verbouw
Voorstelbaar en waarschijnlijk
dat dit voorkomt

Voorstelbaar en waarschijnlijk
dat dit voorkomt

Ongewoon en komt zelden
voor

Ongewoon en komt zelden
voor

Vertragingen in langlopende
Voorstelbaar en waarschijnlijk
(onderhouds)investeringen, met als
dat dit voorkomt
gevolg dat nevenkosten optreden
*
(kapitaalgoederen riolering, wegen,
huisvesting)
Aanvullend onderhoud
Voorstelbaar en waarschijnlijk
kapitaalgoederen (bovenop regulier
dat dit voorkomt
onderhoud naar de beheerpakketten)
als gevolg van weersinvloeden (opdooi,
stormschade)

Risico's gerangschikt naar
invalshoek

500.000

1.000.000

70%

70%

10%

500.000

250.000

500.000

Ruimtelijk
10%
500.000

70%

70%

Risico- Risicoom-vang
kans in %
beheersingsmaatregel

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
financiële resultaat (nog te
realiseren, wel argument voor
de omvangrijke
correctiemaatregel)

175.000 Door met betrokkenen in
overleg te treden.

50.000 Bij planvoorbereiding rekening
houden met alle bestaande
inzichten.

50.000 Bij planvoorbereiding rekening
houden met alle bestaande
inzichten.

2.100.000 onderhoudswerkzaamheden
tijdig inplannen en anticiperen
Mogelijke combinaties met
andere infrastructurele
werken.
350.000 Geen rekening meegehouden
bij eigen onderhoudsplanning.
Wel bij
herstelwerkzaamheden zo uit
te voeren dat aangesloten
kan worden bij reguliere
planning

som

80%

40%

80%

80%

40%

Correctie
factor
40%

70.000

105.000

10.000

10.000

210.000

1.260.000

risico na
correctie
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BMO

BMO

BMO

BMO

Afdeling

*

Voorstelbaar en waarschijnlijk
dat dit voorkomt

Mogelijk en voorstelbaar dat
*
dit voorkomt

Kans

Voorstelbaar en waarschijnlijk
Herijking van het gemeentefonds leidt
dat dit voorkomt
tot een andere verdeling die nadelig
kan uitvallen voor de gemeente. De
*
herijking is een jaar uitgesteld en moet
nu in 2014 zijn gerealiseerd met
effecten vanaf 2015.
Financiële gevolgen voortkomend uit
Ongewoon en komt zelden
garanties en leningen aan derden
voor

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

Stijging rente tarieven

Risico's gerangschikt naar
invalshoek

10%

70%

70%

2.500.000

500.000

500.000

Financieel
30%
250.000

Risico- Risicoom-vang
kans in %

beheersingsmaatregel

225.000 · Tijdig inzichtelijk hebben
van de financieringsbehoefte
- Gelet op de gehanteerde
rekenrente van 3,5% en de
planning van de langlopende
leningen is het risico verlaagd
naar 30%
· Periode financiering
afstemmen op de behoefte
(liquiditeiten overzicht)
· Opstellen en bijhouden
treasurystatuut en beleid
1.050.000 Circulaires tijdig en
consequent bijhouden; tijdig
bijstellen van ramingen na
verwachtingen.
Tijdig structureel bijstellen
effecten van mei 2014 en
september 2014 en het
eventuele structureel tekort in
principe structureel met
dekkingsplan opgelost.
1.050.000 Wordt vanaf 2015 actueel en
moet in de
meerjarenbegroting tijdig
worden onderkend en via
structureel dekkingsplan op
te vangen
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
gemeentelijke garanties.

som

80%

80%

40%

Correctie
factor

50.000

pm

210.000

135.000

risico na
correctie
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BMO / B&R

B&R

B&R

Afdeling

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

Aanvullende bijdragen gesubsidieerde
of gerelateerde instellingen*

Aanvullende bijdragen aan
gemeenschappelijke regelingen*

Risico's gerangschikt naar
invalshoek

*

*

*

voorstelbaar en waarschijnlijk
dat dit voorkomt

Mogelijk en voorstelbaar dat
dit voorkomt

Mogelijk en voorstelbaar dat
dit voorkomt

Kans

70%

30%

70%

2.500.000

500.000

250.000

Risico- Risicoom-vang
kans in %

beheersingsmaatregel

Correctie
factor

5.250.000 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%

450.000 Beheer op afstand geeft
40%
minder mogelijkheden van
tegenmaatregelen.
Wel tijdige aandacht voor
ontwikkelingen, tijdig
tegenmaatregelen bespreken
Mogelijkheid is er in sommige
gevallen van stoppen
bijdragen.

Daarnaast is bij raadsbesluit
van 25 februari 2003
ingestemd met een regeling
inzake financiering Stichting
Eelder Woningbouw op basis
van gemeentelijke
kapitaalverstrekking.
525.000 Begrotingen van
60%
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.

som

1.050.000

270.000

210.000

risico na
correctie
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Algemeen

B&R /PUZA

B&R

GW

Afdeling

Vernieuwing aanbestedingen voor
uitvoering wettelijke taken
(basisregistratie grootschalige
topografische kaart, etc.).
Extra kosten door landelijke en
regionale initiatieven waar deelname
tot verplichtingen kan leiden (STAA,
RUD, etc.)
sub - Totaal (risico's reguliere
operatie)

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

Stijging kapitaallasten door
(vervangings)investeringen (niet
gebouwen)

Risico's gerangschikt naar
invalshoek

*

*

Mogelijk en voorstelbaar

Mogelijk en voorstelbaar

Voorstelbaar en waarschijnlijk
komt dit voor

Mogelijk en voorstelbaar dat
dit voorkomt

Kans

250.000

30%

30%

18.438.000

500.000

250.000

Maatschappelijk
70%
250.000

30%

Risico- Risicoom-vang
kans in %

beheersingsmaatregel

15.379.800

150.000 Opnemen van knelpunten en
frictiebudgetten in begroting

175.000 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.
225.000 gezamenlijk aanbesteden
met anderen gemeenten.

225.000 · Bij nieuwe of
uitbreidingsinvesteringen
kapitaallasten dekken door
middel van nieuw beleid.
· 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
gemeentewerken / tractie
zijn reserves aanwezig,
echter met een uitsterf
constructie.

som

80%

80%

80%

Correctie
factor
80%

5.344.880

30.000

45.000

35.000

45.000

risico na
correctie
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B&R

B&R

Afdeling

Lagere opbrengsten ontwikkeling
bestaande locaties nodig voor dekking
van toekomstige kapitaallasten

Hogere stichtings/bouwkosten dan
geraamd

Risico's gerangschikt naar
invalshoek

Mogelijk en voorstelbaar dat
dit voorkomt

Voorstelbaar en waarschijnlijk
dat dit voorkomt

Kans

70%

250.000

Ontwikkeling MFA's
70%
900.000

Risico- Risicoom-vang
kans in %
beheersingsmaatregel

175.000 De verwachte opbrengsten
worden per 3 x jaar
beoordeeld. Waarbij
ontwikkelingen in de markt
worden meegenomen. Deze
zijn zichtbaar in overall-IAB
factsheet

630.000 - berekeningen beoordeeld
door bouwkunde
- regelmatige rapportage via
factsheets zowel overall als
per project grip houden en
tijdig bijsturen
- opnamen van onvoorzien in
de ramingen (niet altijd
expliciet, ca 5% in enkele
ramingen)
- contract afspraken en
taakstellende budgetten
- uitgangspunten m2,
normen, BTW etc met advies
van derden opgenomen
- (deels) op te vangen in
reserve IAB met nadeel dat
reserve eerder is uitgeput

som

40%

40%

Correctie
factor

105.000

378.000

risico na
correctie
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B&R

B&R

B&R

B&R

Afdeling

Mogelijk en voorstelbaar dat
dit voorkomt

Voorstelbaar en waarschijnlijk
dat dit voorkomt

Mogelijk en voorstelbaar dat
dit voorkomt

Kans

70%

70%

70%

1.850.000

150.000

250.000

300.000

Risico- Risicoom-vang
kans in %
beheersingsmaatregel

210.000 - (deels) op te vangen in
reserve IAB. Ook kunnen
mogelijke toekomstige
voordelen
gebouwenonderhoud als
buffer in reserve worden
toegevoegd
- de uitgaven voor
onderwijshuisvesting zijn niet
begroot. Deze uitgaven
worden ook uit het IAB
gedekt
- IAB is in uitvoering wat
bedrag aan risico verkleind
175.000 Opstarten acties rondom
overdracht dorpshuizen
gepland in 2014
105.000 - EGE als basis onder goede
afspraken.
'- onderzoek van Penta Rho
die EGE getoetst heeft, leidt
waarschijnlijk tot extra
bijdrage in de exploitatie van
de MFA's
1.295.000

som

40%

80%

Correctie
factor
40%

* 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)

TOTAAL

sub -Totaal (MFA)
Grondexploitaties. Voor een toelichting
op deze risico's wordt verwezen naar
de paragraaf grondbeleid.

Beheer en exploitatie behaalt tekorten
die door gemeente moeten worden
aangevuld

Overdracht dorpshuizen De Pan en De
Ludinge

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

Risico's gerangschikt naar
invalshoek

12.775.915

707.000
6.724.035

63.000

35.000

126.000

risico na
correctie

Grondbeleid

Beleidsuitgangspunten
Het beleidskader wordt gevormd door de Nota Grondbeleid, waarvan de actualisatie tijdens een
raadsinformatieavond op 5 februari 2013. met uw raad is gedeeld.
In deze nota zijn beleidsregels opgenomen met betrekking tot het risicomanagement, het instellen van
een risicoreserve, waarderingsgrondslagen, resultaatbepaling, instellen dan wel liquideren van
complexen, de wijze van verkopen, het bepalen van verkoopprijzen en de planning en control cyclus.
Inmiddels zijn de factsheets geïntroduceerd welke de basis vormen voor de halfjaarlijkse
projectenrapportage aan uw raad. De wijze van totstandkoming opbrengstramingen zijn vastgelegd en
de aangekondigde doorvertaling van de aandachtspunten van de rekenkamercommissie in het AOproces heeft inmiddels zijn beslag gekregen.
Ook is de beoordeling van de risico’s van de centrumplannen en de doorvertaling daarvan in het
benodigd weerstandsvermogen toegevoegd aan de risicoparagraaf van het Grondbedrijf.
Momenteel wordt een verdiepingsslag gemaakt omtrent mogelijke uitbreiding van het
risicomanagementbeleid uit de Nota Grondbeleid.
Gedacht wordt aan het inzichtelijker maken van mogelijke risico’s via het toepassen van een
gestandaardiseerde stresstest (bijv. met het uitgangspunt van 3 jaar lang geen verkopen). Ook
worden de mogelijkheden tot verkleining van het risico van hogere rente dan de rekenrente nader
onderzocht. Wij willen discussie en besluitvorming hieromtrent rond de zomer neerleggen bij de
(nieuwe) raad.
Om uw raad meer en effectiever te kunnen laten sturen op de grondexploitaties en de raad eerder te
kunnen informeren over de gewijzigde budgetten in de herziene grondexploitaties waardoor ook
eerder met formeel vastgestelde budgetten gewerkt kan worden, hebben wij de vaststelling van de
herziene grondexploitaties losgekoppeld van de gelijktijdige behandeling met de jaarrekening in uw
raad.
In 2013 is het tweejarig project Woningmarkt Centraal! gestart.
Primair doel van “Woningmarkt Centraal!” is het verhogen van het aantal transacties op de
woningmarkt binnen de gemeente Tynaarlo. Op basis hiervan is in 2013 de starterslening in het leven
geroepen. In samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) overbrugt de
gemeente met de starterslening het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het
bedrag dat maximaal kan worden geleend. In Donderen wordt voorzien in de bouw van 4 twee-ondereen- kapwoningen voor starters en in Zuidlaarderveen wordt een projectmatige ontwikkeling in het
goedkope segment (tot € 180.000,- von) verkend.

Samenvatting Grondbedrijf 2013 op hoofdlijnen
In de volgende paragrafen wordt een samenvatting op hoofdlijnen weergegeven van de belangrijkste
onderdelen van het grondbedrijf en de per 1 januari 2014 herziene grondexploitaties, welke door uw
raad op 18 februari jl. zijn vastgesteld.
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Prognose kaveluitgifte en -verkoop
In onderstaande tabel wordt de prognose van de kavelverkopen in de onderscheiden
grondexploitaties, aangevuld met de realisatie over 2013, weergegeven.
prognose
grex

PROJECT

gerealiseerd

2012

prognose
grex

2012

gepasseerd

verkocht

2013

2013

opties per
31-12-13

2013

prognose kavelverkoop

2013

2014

2015

2016

2017

>2018

Zuidoevers Zuidlaardermeer
Oude Tolweg Zuidlaren
Bedrijventerr.Vriezerbrug in m²
Donderen
Ter Borch
Groote Veen
Zwarte Lent Zuidlaarderveen

4
9
9.380
0
36
29
1

1
4
8.100
0
13
62
0

2
8
9.110
3
18
35
1

2
0
1.345
0
39
29
0

2
0
1.345
0
16
21
0

2
2
0
1
19
0
0

2
3
3.600
3
23
11

2
4
3.930
4
28
20
3

2
3
5.000
2
37
23

2
4
5.674

31.902

51
21

396
34

Totaal kavels (excl. Vriezerbrug)

79

80

67

70

39

24

42

61

67

78

441

11

In de (bijgestelde) nieuwe ramingen omtrent uitgiftetempo’s is niet voorgesorteerd op een mogelijk
licht herstel op de woningmarkt.
In vergelijking met onze buurgemeenten heeft onze gemeente het met 70 verkochte
woningbouwkavels, waarvan er 39 kavels zijn gepasseerd, zeker niet slecht gedaan in 2013. De
nieuwe raming voorziet in 2014 een voorzichtige stijging tot een uitgifte van 43 kavels. Per project zijn
de vooruitzichten wisselend. In het project Ter Borch zijn per 31 december 2013 nog 19 kavels in
optie. De ramingen omtrent het uitgiftetempo, zijn met uitzondering van het bedrijventerrein
Vriezerbrug, nagenoeg gelijk gebleven en rekening houdend met de hetgeen nog in de pijplijn zit,
enigszins voorzichtig ingeschat.
Boekwaardeverloop

Projecten niet in exploitatie
Verspreide Gronden

Boekwaarde
1 januari
2014

Verwachte
boekwaarde
per 1 januari
2015

Verwachte
boekwaarde
per 1 januari
2016

Verwachte
boekwaarde
per 1 januari
2017

Verwachte
boekwaarde
per 1 januari
2018

888.264

731.876

640.140

544.686

447.750

1.167.036

1.167.036

1.167.036

1.167.036

1.167.036

Loopstukken fase 2

142.792

142.792

142.792

142.792

142.792

De Bronnen

585.720

585.720

585.720

585.720

585.720

Tienelswolde

281.778

312.431

343.544

375.123

407.176

Prins Bernardhoeve

Vriezerbrug Zuid

350.111

354.111

404.111

454.861

506.372

Goudenregenlaan

35.812

37.812

39.812

41.812

43.812

Broekveldt

19.070

19.070

19.070

19.070

19.070

Percelen Brongebied

270.066

270.066

270.066

270.066

270.066

Warme gronden De Bronnen

249.033

249.033

249.033

249.033

249.033

3.989.682

3.869.947

3.861.324

3.850.199

3.838.827
-1.378.917

Totaal
Projecten in exploitatie
Oude Tolweg

-194.346

-248.140

-612.176

-988.953

Zwarte Lent Zuidlaarderveen

131.872

160.380

-32.722

-229

0

Donderen

197.440

126.804

-31.351

-172.355

-14.554

Ter Borch

34.745.589

31.990.000

30.910.000

32.280.000

31.380.000

Zuidoevers Zuidlaardermeer

2.056.752

2.108.107

2.031.261

1.781.357

1.626.783

Vriezerbrug bedrijventerrein

2.006.363

2.731.832

2.677.963

2.483.437

2.058.171

Groote Veen

6.782.607

5.986.151

5.026.374

3.790.058

2.058.358

Totaal

45.726.277

42.855.134

39.969.349

39.173.315

35.729.841

Generaal totaal

49.715.960

46.725.081

43.830.673

43.023.514

39.568.668

Het ingezette beleid m.b.t. het monitoren van het boekwaardeverloop is succesvol. Het berekend
meerjarig perspectief van de totale boekwaarde van de grondexploitaties laat een dalende lijn zien.
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totaal
vanaf
2014
19
14
50.106
9
535
109
3
689

Resultaten grondbedrijf samengevat

Resultaten per project
Resultaat projecten totaal
Project

Winst

Verlies

Woningen Oranjepolder

157.144

Generaal Snijderweg

100.000

Afwaardering

0

0
0

Bedrijventerr.Vriezerbrug

0

63.348

Donderen

0

75.406

0

0

430.743

Centrumplan Eelde
Centrumplan Vries

0

Gronden niet in exploitatie

4.854.035

Ter Borch

-559.892

Kranenburg Zuid

1.000.000
257.144
Saldo

1.138.754

4.724.886

5.606.496

Zoals valt af te leiden uit bovenstaande tabel, kan er in 2013 een winstneming plaatsvinden vanuit de
projecten Generaal Snijdersweg en Woningen Oranjepolder tot een totaalbedrag van € 257.144,-.
Er worden verliezen voorzien bij de projecten bedrijventerrein Vriezerbrug en Donderen. Dit wordt
veroorzaakt door respectievelijk het achterblijven van de verkopen en het realiseren van
starterswoningen, waarvoor de (residueel bepaalde) grondopbrengst naar beneden moest worden
bijgesteld.
Vanaf 2013 is een taakstelling van 5% over de nog binnen het complex Ter Borch te plegen
investeringen opgelegd. Dit komt neer op een nominaal bedrag van ruim € 1 mln. In verband hiermee
is van het berekende verlies over 2012 een voorziening gevormd voor hetzelfde bedrag. Wanneer de
taakstellende bezuiniging is gerealiseerd kan deze voorziening weer (deels) vrijvallen. In 2013 is deze
taakstelling gerealiseerd. Naast kostenbesparende maatregelen is ook gekeken naar
opbrengstverhogende maatregelen. Dit heeft geresulteerd in het gedeeltelijk vrijvallen van de
voorziening van € 559.892,Het mediationtraject is afgerond. De uitkomst is onder meer, dat de gemeente Tynaarlo de gronden
geheel voor eigen rekening gaat ontwikkelen en dat de gemeenten Groningen en Tynaarlo
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de te verwachten negatieve uitkomst van deze verkennende
grondexploitatie. Uit dien hoofde heeft de gemeente Groningen een bijdrage van € 2,5 miljoen aan de
gemeente Tynaarlo betaald voor haar aandeel in het verlies. Het verlies van de gemeente Tynaarlo
van eveneens € 2,5 miljoen was reeds voor 1,5 miljoen voorzien. Het restant ad € 1 miljoen wordt voor
2013 als verlies genomen. De raad heeft in 2014 besloten om deze € 1 miljoen te dekken uit de Arca.
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De afwaardering van de gronden niet in exploitatie betreft de afwaardering tot de huidige marktwaarde
(boekwaardeplafond). Hiervoor is in de algemene dienst structureel een budget beschikbaar gesteld.
Omdat er geen reeel en stellig voornemen meer bestaat voor bebouwing in de nabije toekomst op de
gronden van het project De Bronnen, dienen deze gronden conform BBV te worden afgewaardeerd
naar de huidige bestemming. In totaal heeft er een afwaardering plaatsgevonden op de gronden niet
in exploitatie van € 4,85 miljoen. Hiervan heeft € 4,75 miljoen betrekking op De Bronnen.
Centrumontwikkelingen hoofdkernen
Centrumplan Eelde
Voor Centrumplan Eelde geldt dat wij ondanks de uitspraak van de Raad van State nog wel
ontwikkelkansen zien ter versterking van de economische functies in het centrum. De kans op een
integrale centrumontwikkeling is echter wel flink verkleind. Wij hebben een gemeentelijke grondpositie
met ontwikkelperspectief. Echter, de verwachting is niet dat de volledige boekwaarde, dit is inclusief
ISV subsidie van € 500.000,- hiermee kan worden terugverdiend. Over de consequenties van de
uitspraak voor de reeds toegekende ISV subsidie zijn wij met de provincie in gesprek.
Vanwege deze onduidelijkheid hebben wij het risicoprofiel van het Centrumplan Eelde verhoogd met
€ 250.000,- . Daarnaast hebben we een voorziening gevormd voor hetzelfde bedrag. Tevens heeft er
een afwaardering plaatsgevonden van € 180.743,Centrumplan Vries
Uitvoering van het centrumplan Vries is afhankelijk van het feit of de ontwikkelaar in voldoende mate
invulling krijgt van het beoogde bouwplan. Mocht dat het geval zijn, dan is er, vanwege het niet
beschikbaar stellen van de ISV-subsidie, een tekort op dit project.
In september 2013 heeft de gemeenteraad € 200.000, naast de reeds beschikbare gelden,
beschikbaar gesteld, voor de ontwikkeling van het centrumplan Vries. Voor dit bedrag is een
bestemmingsreserve gevormd. Omtrent eventuele andere financiële bijdragen, zijn wij in gesprek met
de provincie.
Centrumvisie Zuidlaren
De diverse initiatieven in het centrum van Zuidlaren worden afzonderlijk opgepakt en aan uw raad
voorgelegd.
Onlangs heeft dit geleid tot recente besluitvorming van uw raad over het bieden van de mogelijkheid
voor de AH om te verplaatsen naar het voorterrein van de PBH.
Wij zijn in bespreking met de vof Jaarmarkt Zuidlaren , vertegenwoordigd door Leyten BV, over de
verkoop van de gemeentelijke grondpositie aan de voorzijde van het PBH-complex.
De structuurvisie voor de voorzijde wordt momenteel door ons opgepakt en zal naar verwachting eind
2014/begin 2015 zijn afgerond.

In exploitatie genomen gronden

De projecten Donderen en Bedrijventerrein Vriezerbrug sluiten negatief. Het voorziene verlies ad €
78.045,- van het project Donderen wordt met name veroorzaakt doordat er een neerwaartse
grondprijsbijstelling heeft plaatsgevonden i.v.m. de wens voor realisatie van starterswoningen in
Donderen.
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De uitgifte van het bedrijventerrein Vriezerbrug is afgelopen jaar behoorlijk achtergebleven t.o.v. van
de ramingen. In verband hiermee is voor de komende jaren het uitgiftetempo neerwaarts bijgesteld.
Dit heeft geresulteerd in een voorzien verlies van € 63.348,De overige lopende exploitaties sluiten alle (licht) positief waardoor er op dit moment een
winstverwachting is van ca € 2,3 miljoen op contante waarde. Deze € 2,3 miljoen is een
winstverwachting en rekening houdend met het voorzichtigheidsbeginsel wordt er binnen de
gemeente Tynaarlo nog niet gerekend met deze verwachte toekomstige winsten. Dit is ook logisch
omdat het nog maar de vraag is of deze winsten op termijn ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen
worden en conform het BBV is dit ook niet toegestaan
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar de toelichting op het grondbedrijf.
Niet in exploitatie genomen gronden
In onderstaande tabel worden de boekwaarden per m² weergegeven van de gronden niet in
exploitatie. De gronden m.b.t. de projecten Tienelswolde en de Prins Bernardhoeve zijn
afgewaardeerd naar de huidige marktwaarde.
Het huidige college is tijdens de coalitievorming tot het standpunt gekomen om het project De
Bronnen te stoppen. In verband hiermee dienen deze gronden, waaronder ook de strategische warme
gronden te worden afgewaardeerd naar de huidige marktwaarde (€ 2,60)

Project

Boekwaarde
per m2

Verspreide Gronden

2,60

Vriezerbrug Zuid

2,60

Loopstukken fase 2

2,60

De Bronnen

2,60

Tienelswolde
Prins Bernardhoeve

7,73
21,22

Broekveldt

2,60

Percelen Brongebied

2,30

Warme gronden De Bronnen

2,60

Voorziening afwaardering gronden
De voorziening afwaardering gronden dient om het verschil op te vangen tussen de historische
kostprijs van de grond en de huidige actuele marktwaarde van de grond.
Over deze marktwaarde (afgewaardeerde waarde) wordt de interne rekenrente, momenteel 3,5%,
berekend. Daarnaast wordt rente berekend over de voorziening afwaardering gronden. Deze wordt
vervolgens toegevoegd aan de Algemene Reserve Grote Investeringen.
Voor gronden waarvoor op dit moment geen reëel en stellig voornemen bestaat dat deze in de nabije
toekomst zal worden bebouwd, dient het activeren van de kosten beperkt te blijven tot het niveau van
de huidige marktwaarde van de grond. Voor de kosten die boven deze waarde uitstijgen, dient een
voorziening te worden gevormd.
Voor zes complexen is een voorziening gevormd, namelijk Verspreide Gronden, Vriezerbrug Zuid,
e
Broekveldt, Loopstukken 2 fase, gronden Brongebied en de nog te ontwikkelen gronden De Bronnen.
In verband met het standpunt van het huidige college om het project De Bronnen te stoppen, wordt
ook de afwaardering van deze gronden toegevoegd aan deze voorziening, waarbij de warme gronden
De Bronnen verder worden afgewaardeerd naar agrarische waarde.
Daarnaast is bij de jaarrekening van 2012 een voorziening gevormd voor een nog te realiseren
taakstelling Ter Borch van € 1 mln. Een deel van dit bedrag ad € 559.892,- valt vrij in 2013. Voor een
uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar de verslaglegging bij het project Ter Borch of de
samenvatting van de herziene grexen per 1 januari 2014.
Vanwege gewijzigde omstandigheden in het Centrumplan Eelde is een deel van de reeds ontvangen
ISV subsidie, namelijk € 250.000,- voorzien.
Samenvattend loopt de benodigde voorziening op van ca € 7,5 mln per 1 januari 2014 naar € 8,0 mln
in 2019. De totale dan gemaakte kosten zijn dan gemiddeld gestegen tot € 12,68 per m²
De extra afwaardering inzake het project De Bronnen van € 4,7 mln dient hieraan nog te worden
toegevoegd.
Vanaf 1 januari 2013 is een taakstelling doorgevoerd op de bijdrage van het boekwaardeplafond. De
maximale bijdrage vanuit de Algemene Dienst is bijgesteld tot € 170.624
Wanneer het complex Vriezerburg Zuid daadwerkelijk tot ontwikkeling komt, is het boekwaardeplafond
de komende jaren toereikend om de voorziening op peil te houden.
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Risico’s en weerstandsvermogen
Beleidskader
Ter bepaling van de omvang van de risico’s is het bestaande kader voor risicomanagement toegepast,
zoals vastgelegd in de Nota Grondbeleid.
In onderstaande tabel worden de afgedekte risico’s per project weergegeven.
Af te dekken risico per project
Project

Risico 2014

Zuidoevers Zuidlaardermeer

181.944

Bedrijventerr.Vriezerbrug

152.063

Oude Tolweg

0

Zuidlaarderveen

152.000

Groote Veen

921.228

Donderen

237.000

Centrumplannen
Ter Borch
Kranenburg Zuid
Afgedekt ten laste van het weerstandsvermogen

930.000
3.800.000
350.000
6.724.235

Ten opzichte van de jaarrekening 2013 is er sprake van een verlaging van ca € 978.837,Echter, bij de perspectievennota en de begroting 2014 heeft er eveneens een verlaging
plaatsgevonden van € 1,1 mln als gevolg van het garanderen van een rentepercentage van 3,5% voor
de resterende looptijd van het project Ter Borch.
Tijdens de behandeling van de herziene grexen per 1 januari 2014 in de vergadering van 18 februari
jl. is besloten om de gegarandeerde rente slechts voor 3-5 jaar te garanderen en voor de daarna
resterende looptijd van het project Ter Borch terug te draaien.
Wanneer we het huidig totale benodigde risicoafdekking vergelijken met het totaal af te dekken bedrag
aan risico’s in de begroting 2014, is er sprake van een verhoging van ca € 121.163,Deze verhoging kan als volgt worden gespecificeerd:
Kranenburg Zuid (nieuw)
€
350.000,Zuidoevers Zuidlaardermeer
-/€
6.893,Bedrijventerrein Vriezerbrug
-/€
12.372,Zuidlaarderveen
€
87.000,Groote Veen
-/€
28.772,Donderen
-/€
38.000,Ter Borch
-/€
760.000,Ter Borch (terugdraaien garantie vaste rente) €
1.100.000,De Bronnen
-/€
1.069.800,Centrumplan Eelde
€
250.000,Centrumplan Vries
€
250.000,Per saldo een wijziging van
€
121.163,Zoals ook blijkt uit de specificatie wordt de verhoging met name veroorzaakt door opname van
Kranenburg Zuid en de twee centrumplannen. Nu de gemeente Tynaarlo Kranenburg Zuid zelf gaat
ontwikkelen, dienen we ook het ontwikkelrisico mee te nemen in de risicoberekeningen. Daarnaast
hebben zich gewijzigde omstandigheden voorgedaan in beide centrumplannen waardoor het
risicoprofiel moet worden verhoogd. Het risicoprofiel van De Bronnen inzake de locatieontwikkeling, is
komen te vervallen. Als gevolg van het stopzetten van de Bronnen is onder ambtelijke inzet een risico
opgenomen van € 425.800,Initiatieven
Inleiding
In 2008 deed de Wet ruimtelijke ordening zijn intrede. Daarmee werd de wettelijke basis gelegd en
kregen gemeenten instrumenten (grondexploitatiewet en kostenverhaal) in handen om, beter dan
onder de oude wet, ruimtelijke ordening gericht op ontwikkeling te voeren. Vanaf juni 2008 geldt dan
ook voor gemeenten de verplichting om bij bouwplannen de daarmee gemoeide gemeentelijke
plankosten te verhalen. Als gemeente hanteren wij 100% kostenverhaal. Daarnaast leggen wij het
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kostenverhaal, bij voorkeur, vast in een anterieure overeenkomst. Dit omdat veelal een exploitatieplan
in combinatie met een bestemmingsplan, voor met name de particuliere bouwplaninitiatieven een
onnodig zwaar financieel en juridisch middel is.
Het budget initiatieven is in het leven geroepen voor het goed kunnen faciliteren van de intake van
nieuwe particuliere bouwplaninitiatieven en de kosten die niet kunnen worden verhaald, omdat zij voor
rekening van de gemeente komen, dan wel dat de initiatiefnemer zijn of haar initiatief stopzet voordat
het kostenverhaal via een overeenkomst verzekerd is.
Omdat geen regulier budget voor beleidsvorming en actualisatie beschikbaar is, zijn ook de kosten
daarvan ten laste van dit budget gebracht.
In 2013 is het budget, ingaande per 2014, verlaagd met € 50.000,- naar € 125.000,-.
Terugblik op 2013 (hoe is het gelopen?)
In 2013 had de afdeling B&R 32 initiatieven in portefeuille, variërend van het bouwen van 4
starterswoningen in Tynaarlo tot de herontwikkeling van een voormalig garagebedrijf in Zuidlaren. Van
dit aantal is er in 2013 één afgesloten, omdat de initiatiefnemer zijn initiatief heeft stopgezet. Van 13
initiatieven is vast komen te staan dat deze in het kader van de jaarrekening 2013 kunnen worden
afgesloten.
De totale uitgaven bedroeg op 31 december 2013 € 223.193,-. Hiervan is in 2013 € 67.070,afgeboekt ten laste van de voorziening Initiatieven.
Waar staan we nu?
Gelet op het hierboven vermelde heeft de afdeling B&R begin 2014 18 lopende initiatieven in
portefeuille. De ervaring leert dat zich op jaarbasis ongeveer 10 nieuwe initiatieven aandienen. Dit
betekent dat tegen het eind van 2014 het aantal initiatieven richting de 30 loopt. De economische
crisis heeft geen invloed op het aantal initiatieven, wel op de looptijd ervan. Planvoorbereiding en begeleiding vraagt meer tijd.
De verwachting is dat het beschikbare budget voor 2014 van € 125.000,- voldoende is voor de niet
verhaalbare kosten bij particuliere bouwplaninitiatieven en voor beleidsactualisatie.
Toekomst
De tijd van nieuwe grote uitleglocaties is voorbij. Veeleer zal het gaan om herontwikkeling en
transformatie van delen van bestaande woon- en werkgebieden. Ook in onze gemeente. Daarbij kan
het soms gaan om hele kleine eenheden, om zo goed aan te sluiten bij het “ontwikkelritme” van de
huidige tijd. Deze tendens is al te zien bij marktpartijen. Met name ontwikkelende bouwers zijn nu
reeds ingesteld op het ontwikkelen en bouwen van kleine eenheden.
De verwachting is dat het aantal initiatieven eerder toeneemt dan zal afnemen.

Toerekening uren aan projecten
Er zijn, evenals voorgaande jaren, ook in 2013 meer uren toegerekend aan de algemene dienst dan
begroot.
Zoals ook vorig jaar al aangegeven wordt dit veroorzaakt door de toenemende verschuiving van
actieve grondpolitiek naar een mix van ontwikkelplanologie en faciliterend grondbeleid. Hierbij wordt
nadrukkelijk, vanuit gemeentelijke beleidsdoelstellingen, samenwerking gezocht met de markt om
gewenste ontwikkelingen te stimuleren en/of van de grond te krijgen. In dat kader heeft met name de
inzet voor ontwikkelingen in het centrum van Zuidlaren (verzoek om verplaatsing AH) en Eelde
(doorstart na uitspraak Raad van State) in 2013 voor deze verschuiving van capaciteitsinzet en –
doorbelasting gezorgd. Hiervoor kan het budget initiatieven (zie initiatieven) niet worden ingezet.
Immers: het gaat bij evengenoemde ontwikkelingen om het actief sturen op het realiseren van brede,
niet alleen ruimtelijke, gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Dit is in essentie het voeren van
ontwikkelplanologie. Incidentele kredietaanvragen lijken hiervoor niet de meest geschikte werkwijze.
Ook de inzet voor beleidsactualisatie heeft hierin, zij het in mindere mate, tezamen met de
doorgevoerde bezuiniging van structureel € 50.000,- op het budget Initiatieven, een rol gespeeld.
De doorbelastingsmogelijkheden van capaciteitsinzet naar projecten met een grondexploitatie zullen,
ondanks de extra inzet voor realisatie van Kranenburg zuid, de komende jaren mogelijk af gaan
nemen. Afhankelijk van keuzes omtrent mogelijke temporisatie van ontwikkeling van De Bronnen kan
deze afname versterkt worden.
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Ook worden voorlopig nog geen nieuwe locaties ontwikkeld (m.u.v. de IAB-herontwikkellocaties) waar
actieve grondpolitiek wordt toegepast.

Wij zullen dit nadrukkelijk monitoren en uw raad tijdig informeren om structurele knelpunten te
voorkomen.

Belangrijkste constateringen en ontwikkelingen per grondexploitatie
Donderen
o Uitgifteprijzen worden met ca. 25% naar beneden bijgesteld conform aanname
grondexploitatie 2013.

o

Ontwikkeling realisatie van een viertal starterswoningen waardoor een extra neerwaartse
bijstelling in de opbrengstraming heeft plaatsgevonden van ca. € 80.000,-

o

Verlenging looptijd met 1 jaar

o

De boekwaarde is toegenomen met ca € 24.000,-

o

Voorzien te nemen verlies € 75.406,-

o

Indien er naast de starterswoningen verder geen verkopen meer zullen plaatsvinden, zal
voorgesteld worden het project eind 2014 af te sluiten. De verwachte boekwaarde (ca. €
240.000,-) zal dan moeten worden afgeboekt.

o

Risicoprofiel € 474.000,-, een verlaging van € 76.000,- t.o.v. voorgaand boekjaar

Groote Veen
o Alle aangekochte woningen gedurende het verwervingstraject zijn inmiddels doorverkocht

o

De particuliere uitgifte blijft achter en de opbrengstraming van het projectmatige deel Esweg is
met ca € 100.000,- verlaagd.

o

De geplande afname van de gronden in 2013 voor de MFA is uitgebleven. In verband hiermee
zijn ook alle hieraan gerelateerde investeringen doorgeschoven.

o

Raming verwervingskosten met ruim € 140.000,- naar beneden bijgesteld.

o

Onvoorzien verlaagd met bijna € 47.000,-

o

Raming planschade verlaagd met € 66.000,-

o

De boekwaarde is afgenomen met ca € 1,4 miljoen

o

Voorzien resultaat € 510.516,- positief op contante waarde

o

Risicoprofiel € 1.842.456,-, een verlaging van € 57.500,- t.o.v. voorgaand boekjaar

Oude Tolweg Zuid
o Het woonrijp maken is grotendeels afgerond

o

De verwachte opbrengstraming is uitgebleven

o

Het geluidsscherm is inmiddels aangelegd
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o

In 2013 is de prijs van twee kavels, die minder aantrekkelijk zijn door hun ligging, verlaagd
waardoor er ca € 94.000,- minder aan opbrengsten ten gunste van het project komen.

o

De verwachting is dat medio 2014 voorgesteld zal worden om het project ultimo 2014 af te
sluiten.

o

Er is reeds voor € 870.000,- aan winst genomen. In 2013 is er geen mogelijkheid tot
winstneming

o

M.u.v. de plankosten zijn alle budgetten naar beneden bijgesteld met ca € 600.000,-

o

De looptijd is verlengd met 3 jaar

o

De kaveluitgifte is neerwaarts bijgesteld.

o

De boekwaarde is toegenomen met ca € 850.000,-

o

Voorzien resultaat is € 1.201.646,- positief op contante waarde

o

Gezien de positieve boekwaarde is er geen risicoafdekking noodzakelijk

Zuidoevers Zuidlaardermeer
o In 2013 is een deel woonrijp gemaakt

o

De geraamde opbrengsten zijn gerealiseerd, er zijn twee kavels verkocht in 2013

o

Uit coulance is totaal € 36.000,- uitgekeerd aan de huidige bewoners ter compensatie

o

De schadeloosstelling m.b.t. de meerzichtstrip is € 50.000,- meegevallen waardoor
bovengenoemde compensatie ten laste van de grondexploitatie is gebleven

o

De plankosten zijn verlaagd met ruim € 87.000,-

o

De raming voor het woonrijp maken is eveneens verlaagd met ruim € 50.000,-

o

De looptijd is verlengd met 2 jaar

o

De boekwaarde is nagenoeg gelijk gebleven

o

Het voorziene resultaat is € 63.527,- positief op contante waarde

o

Risicoprofiel € 363.887.-, een verlaging van € 13.787,- t.o.v. voorgaand boekjaar

Bedrijventerrein Vriezerbrug
o Het woonrijp maken zal in 2014 in zijn geheel worden afgerond

o

De kaveluitgifte is neerwaarts bijgesteld omdat in het afgelopen jaar weinig is verkocht

o

Het budget voor de plankosten zijn met ruim € 90.000,- verlaagd

o

De raming voor het woonrijp maken is verlaagd met ruim € 198.000,-

o

De looptijd is verlengd met 2 jaar

o

De boekwaarde is toegenomen met ruim € 24.000,-

o

Het voorziene resultaat is € 63.348,- negatief op contante waarde

o Risicoprofiel € 304.125,-, een verlaging van € 24.745,- t.o.v. voorgaand boekjaar
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Zwarte Lent Zuidlaarderveen
o In 2014 zal een grondprijsverlaging worden doorgevoerd. Deze opbrengstenverlaging is reeds
in 2013 in de grondexploitatie verwerkt

o

Projectmatige invulling heeft in 2013 niet tot het gewenste resultaat geleid. Verwacht wordt
dat de grondprijsverlaging zal leiden tot opbrengsten van de resterende kavels in 2015

o

Indien de verkoop van de resterende kavels in 2014 uitblijft, zal ultimo 2014 voorgesteld
worden om dit project af te sluiten

o

De looptijd is verkort met 3 jaar waardoor de financieringslasten ca € 15.000,- lager zijn.

o

De boekwaarde is toegenomen met € 28.631,-

o

De exploitatie is sluitend

o

Risicoprofiel € 304.000,-, een verhoging van € 174.000,- t.o.v. voorgaand boekjaar

Ter Borch
o Vanaf 2013 is een taakstelling van 5% over de nog binnen dit complex te plegen
investeringen opgelegd. Dit komt neer op een nominaal bedrag van ruim € 1 mln. In verband
hiermee is van het berekende verlies over 2012 een voorziening gevormd voor hetzelfde
bedrag. Wanneer de taakstellende bezuiniging is gerealiseerd kan deze voorziening weer
(deels) vrijvallen. In 2013 is deze taakstelling gerealiseerd. Naast kostenbesparende
maatregelen is ook gekeken naar opbrengstverhogende maatregelen.

o

Het deelplan Tuinwijk Noord-Zuid is feitelijk gereed. De openbare gronden zijn overgedragen
aan het openbaar areaal en in beheer bij afdeling gemeentewerken. Dit plandeel kan worden
afgesloten

o

In het deelplan Tuinwijk Entreezone is in de grex niet gerekend met mogelijke
meeropbrengsten uit commerciële voorzieningen

o

Wel is in de Entreezone rekening gehouden met een programmawijziging van
appartementengebouwen naar grondgebonden woningen. Het resultaat is vrijwel gelijk
gebleven

o

Deelplan Waterwijk Noord-Zuid is geheel bouwrijp en grotendeels woonrijp

o

Deelplan Rietwijk Zuid is volop in uitvoering. Er is een munitievondst gedaan wat hogere
kosten en vertragingskosten heeft veroorzaakt. In dit plandeel zijn eveneens de maatregelen
uit de bezuinigingstaakstelling doorgevoerd. Een rechtszaak inzake de indexeringen
belemmert de voortgang in een herontwikkelingsplan. In de opbrengsten is hiermee rekening
gehouden Er is veel belangstelling voor de kavels aan de westzijde zodat in 2014 afgewogen
zal worden of ook het bouwrijp maken van de volgende eilanden opportuun is

o

In de deelplannen Rietwijk Noord en Rietwijk Bungalowbuurt wordt alleen gewerkt aan de
hoofdontsluitingsweg en het grondwerkbestek. Ook in deze plandelen zijn de maatregelen uit
de bezuinigingstaakstelling doorgevoerd.

o

Het plandeel Waterwijk Landgoed is volledig bouwrijp en kent naast de succesvolle
ontwikkeling van het appartementen gebouw ook de verkoop van een grote landgoedkavel.
Voor deze opbrengsten heeft in 2013 een prijsaanpassing plaatsgevonden welke nu in de
grex is verwerkt. Dit heeft een resultaatverslechtering met zich meegebracht van ca 0,15 mln.

o

Voor het plandeel Bedrijven en Kantoren wordt uitgegaan van een alternatief
ontwikkelprogramma waarbij niet meer wordt uitgegaan van een kantorenontwikkeling.

o

Voor de natuurontwikkeling Ecozones zijn in 2013 nieuwe plannen uitgewerkt. De boerderij
aan de Groningerweg is succesvol verkocht en voor de Ecozones aan de Noordzijde wordt
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aansluiting gezocht met de alternatieve ontwikkelingen van Kranenburg Zuid en de
Bungalowbuurt. Realisatie is gepland in 2014.

o

De raming voor de plankosten is met ruim 1 ton naar beneden bijgesteld.

o

In totaliteit zijn de geraamde civieltechnische kosten verhoogd met ca € 0,34 mln

o

De financieringslasten zijn met ruim € 0,98 mln naar beneden bijgesteld. Dit komt met name
door een boekwaardeverlaging en de verliesneming van ruim 2 mln in 2012

o

De post onvoorzien is verhoogd met ruim € 150.000,- en is in totaal € 4,34 mln.

o

De opbrengstramingen zijn in totaal opgehoogd met € 0,5 mln. Dit komt met name door
opbrengstverhogende maatregelen in het deelplan Rietwijk Noord.

o

De looptijd van het project is ongewijzigd gebleven

o

De boekwaarde is afgenomen met € 85.294,-

o

Het voorziene resultaat is € 559.892,- positief op contante waarde. Er is reeds voor 2 mln aan
winst genomen en nagenoeg voor hetzelfde bedrag aan verlies genomen

o

Risicoprofiel € 7.600.000,-, dat is gelijk aan vorig jaar.
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Demografische en omgevingsontwikkelingen
Inleiding
In de begroting 2013 en Perspectievennota 2013 beschreven we de omgevingsontwikkelingen. 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 zijn in kaart gebracht vanuit verschillende perspectieven:
-

Demografische ontwikkelingen

-

Economische Ontwikkelingen

-

Sociale Ontwikkelingen

-

Technologische ontwikkelingen

-

Omgevingsmilieu – ontwikkelingen

-

Politieke ontwikkelingen

Sociaalcultureel
Economie

Technologie

Demografie

Ecologie
Politiek

In deze jaarrekening wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen die zich in Tynaarlo in 2013 hebben
voorgedaan, beschreven.

Stijging inwonertal, vergrijzing zichtbaar in de cijfers
In de periode tussen 1 december 2012 en 1 november 2013 is het inwoneraantal gestegen van
32.453 naar 32.550. Een groei van ca. 100 inwoner. De groei is het gevolg van een negatieve
natuurlijke groei (sterfteoverschot) en een positieve migratiesaldo. 22,1% van de bevolking heeft recht
op AOW (65+). Dit aandeel stijgt (2009 nog 20,0%).
Daling leerlingenaantallen in kleine kernen
Daling van leerlingaantallen zet de komende jaren bij sommige scholen door tot soms meer dan 25%
ten opzichte van 2010.
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In 2013:
• In 2013 is de school in Oudemolen gesloten.

•

In totaal voor de gemeente Tynaarlo is de terugloop van aantal leerlingen de eerste jaren
klein (6 a 7 per jaar); op sommige scholen is de teruggang groter./ Dit is overigens niet alleen
het gevolg van krimp maar ook het gevolg van verschuiving door populariteit van scholen.

•

De scholen in De Groeve, Zuidlaarderveen, Yde en Zeijen grotere terugloop van aantal
leerlingen.

Een veranderende woonbehoefte
De woonbehoefte verandert. Ouderen van nu zijn anders dan de ouderen van 30 jaar geleden en
zullen langer in hun eigen huis willen blijven wonen. Daarnaast vragen de woonbehoefte van 30 tot en
met 44 jarigen en starters om aandacht. Opgave is dus om te voorzien in de behoefte aan
ontwikkeling van passende woningbouw voor de diverse doelgroepen. Kortom: bouwen voor de vraag.
In 2013:
Kaders hiervoor vormen de in 2013 vastgestelde woonvisie en “Woningbouw Centraal!”. Primair doel
van “Woningmarkt Centraal!” is het verhogen van het aantal transacties op de woningmarkt binnen de
gemeente Tynaarlo. Op basis hiervan is in 2013 de starterslening in het leven geroepen. In
samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) overbrugt de gemeente met de
starterslening het verschil tussen de totale verwervingskosten van de woning en het bedrag dat u
maximaal kunt lenen. In Donderen wordt voorzien in de bouw van 4 twee-onder-een- kapwoningen
voor starters en in Zuidlaarderveen wordt een projectmatige ontwikkeling in het goedkope segment
(tot € 180.000,- von) verkend.

Voorzien in behoefte van de doelgroepen
In 2012 en 2013 is een aantal woningen gereed gekomen in Eelde, Groote Veen. Zowel het huur als
koopgedeelte (starters) is markttechnisch goed aangeslagen. In Tynaarlo is een tweetal
starterswoningen gereedgekomen die eenvoudig zijn uit te breiden met een slaapkamer beneden
(levensloopbestendig). Voor de uitbreiding van Donderen wordt nu ingezet op een viertal starters. In
Vries is planologische medewerking toegezegd aan een zestal starterswoningen aan de Schultestraat.
Dit heeft tot op heden nog geen gevolg gekregen in een concreet bouwplan.
De woningbouwcorporatie Woonborg heeft in 2013 vanwege haar financiële positie slechts beperkt
kunnen investeren. Binnen de gemeente Tynaarlo wordt alleen de herontwikkeling in Zuidlaren
(Ericalaan-Heerdelaan) actief opgepakt. In 2013 is voor Vries wel het bestemmingsplan Holtenweg
vastgesteld, maar deze locatie is ook op ‘oranje’ gezet.

Lichtpuntjes op de woningmarkt?
December 2013 is het aantal te koop staande woningen gedaald van 563 naar 519 een jaar daarvoor.
Behalve een daling in het aantal te koop staande woningen zien we ook een lichte daling in de
vraagprijs per m2 (€ 2113 tov € 2189). Echter de mediane en gemiddelde vraagprijs zijn beide wel
licht gestegen (met 2 tot 3 duizend euro, ca 1%). Dit is tegen de landelijke trend in.
Lichte groei van de economie in Tynaarlo, Drenthe gedaald
Het aantal vestigingen is in 2013 gestegen van 2751 naar 2953. De stijging wordt veroorzaakt door
met name door de overige dienstverlening (+46), de zorg (+21) en de recreatie (+16). Kijken we naar
banen dan is het aantal banen van 12 uur of meer met 51 gestegen tot 9.843. De grootste banengroei
zit in de logistieke sector (+43), onderwijs (+24), overige dienstverlening (+23), recreatie (+22) en
landbouw (+17). Dalingen zien we met name in de industrie (-22) en horeca (-34). Binnen Drenthe
zien we overigens een daling in de werkgelegenheid en stijging van het aantal vestigingen
Maar, oplopende werkloosheid
Het aantal niet werkende werkzoekenden is in de periode nov. 2012 – nov 2013 gestegen van 762
naar 1060 (+30%).
In 2013 is de Kadernota Economie vastgesteld, welke werkt met een viertal actieplannen.
Economische speerpunten, zorg, recreatie, duurzaamheid en de omgeving luchthaven zijn hier als
kansrijke groeisectoren benoemd.
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Trend of incident in de mobiliteit?
Het aantal bromfietsen stijgt van ruim 1000 in 2007 tot bijna 1600 in 2013. Het aantal motorvoertuigen
lijkt licht terug te lopen tot 27.350. De afgelopen jaren was dit aantal met 29.528 in 2012 op zijn
maximum. Zowel personen- als bedrijfsauto’s zijn afgenomen. Het aantal motoren lijkt constant.
Van participerende overheid naar “doe democratie”
De trend van de mondige burger die kritisch staat tegenover (overheids)handelen wanneer dat hem
direct of indirect raakt zet door. De rol van de gemeente is divers. Naast een politieke organisatie is de
gemeente dienstverlener, regeltoepasser en handhaver, ontwikkelaar en beheerder. Ook de burgers
van Tynaarlo hebben meningen over veel van ons handelen en onze plannen. Dit vraagt een andere
houding van de gemeente. Om te zorgen dat de goede dingen gebeuren worden maatschappelijke
initiatieven gestimuleerd en worden burgers op voorhand betrokken bij beleidsvorming. Het opstellen
van de structuurvisie Economie en de bij de centrumplannen betrokken klankbordgroepen zijn hiervan
voorbeelden. Deze werkwijze wordt voortgezet.
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ICT & Informatiebeleid
Een goede informatievoorziening en de daarbij toegepaste ICT zijn van cruciaal belang voor de
prestaties van de gemeente Tynaarlo. Zonder een adequaat opgezette informatievoorziening en juiste
ICT wordt het lastig voor Tynaarlo op haar ambities waar te maken.
Vanuit ICT en het programma informatiebeleid wordt gewerkt aan gestelde doelen uit de
programmabegroting en het collegeprogramma. Daarnaast zijn we door de Rijksoverheid verplicht
gesteld om de bouwstenen vanuit het NUP (het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en eoverheid) te realiseren.
Programmabegroting:
• Goede dienstverlening aan burgers en bedrijven te continueren en verbeteren waar mogelijk
• Vermindering administratieve lasten voor burgers en bedrijven
• Tijdige en adequate informatievoorziening aan burgers via meerdere kanalen
Collegeprogramma:
• De kwaliteit van digitale dienstverlening is toegenomen en 24 uur per dag toegankelijk
• We ontwikkelen een digitaal ondernemersloket
• Klachten worden snel en zorgvuldig afgehandeld
• Bij ons bekende gegevens vragen wij niet nogmaals aan bij burgers, bedrijven en instellingen.
• Informatievragen worden vanuit 1 loket afgehandeld.
• We werken samen met andere gemeentes op het gebied van bedrijfsvoering en ontwikkeling
beleid.

2013
Onderstaand overzicht geeft de planning en projecten aan waar vanuit informatiebeleid hard aan
gewerkt is in 2013 en waar de komende jaren nog hard aan gewerkt gaat worden. De verplichte
projecten zijn projecten vanuit het NUP die wij zoals gezegd vanuit het Rijk dienen te realiseren.

project

Verplicht

Planning
startdatum

Planning
einddatum

Werkelijke
einddatum

Beschrijving fase/mijlpaal

Mijn
overheid.nl

Ja

1-6-2014

1-122014

Berichtenbox

Ja

1-3-2014

1-6-2014

Nieuwe
telefooncentral
e

Nee

1-102012

1-5-2013

1-4-2014

Informatiebeveiligingspla
n

Nee

1-4-2012

1-102012

1-6-2014

Risico
informatiehuishouding in
kaart brengen

DigiD-audit

Ja

1-5-2013

1-102013
(1-12014)

1-122013

Slagen voor de landelijke
ICT-audit

Toelichting

Frontoffice
Implementatie en
aansluiting van
mijnoverheid.nl op website
Tynaarlo
Implementatie en
aansluiting op de
Berichtenbox
Glasvezellijn tussen Assen
en Tynaarlo is gereed.
Samen telefonie oppakken.

Gegund aan
Vodafone.
Implementatie
gestart
Wordt opgepakt in
STAA(N) –verband
door Security officer.
Deze is in 2013
vanuit toen nog
STAAN verband
aangesteld
Afgerond: nu jaarlijks
opgepakt vanuit de
lijn
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project

Verplicht

Planning
startdatum

Planning
einddatum

Werkelijke
einddatum

Beschrijving fase/mijlpaal

Verseon fase
2

nee

1-4-2012

1-8-2012

Verseon fase
3

nee

1-9-2012

31-122012

1-6-2014

Digitaliseren van facturen
en koppeling met
verplichtingenadministratie

eHerkenning

ja

1-7-2012

1-112012
(1-12015)

Tweede
kwartaal
2014

Bedrijven kunnen inloggen
middels eHerkenning op
website Tynaarlo

GEO/BGT

ja

1-3-2012

1-6-2015
(1-1-2016)

NHR

ja

1-3-2014

Modernisering
GBA/BRP

ja

1-7-2012

BRO

ja

?

1-6-2014
(1-1-2015)
31-122015
(1-1-2016)
?

Servers/
storage
Digitaliseren
bouwvergunni
ng

nee

1-3-2012

1-10-2012

nee

1-4-2012

1-9-2013

Midoffice
1-1-2013, Organisatie kan geheel
wordt 1digitaal besluiten maken,
4-2014
accorderen en archiveren

Toelichting

Leverancier komt
afspraken niet na.
Inmiddels
opgeschaald via de
directie
Leverancier komt
afspraken niet na,
voor wat betreft de
planning. Inmiddels
opgeschaald via de
directie
Door problemen met
leverancier,
implementatie
vertraagd

Backoffice

Informatiebeveiliging
Telefonie
Verseon (fase 1 t/m 3)
eHerkenning
GEO/BGT
Modernisering GBA
Servers/storage
Overig

Een centrale database met
alle subjecten voor een
GEO-kaart
Aansluiting basisregistratie
met Kamer van Koophandel
Tynaarlo voldoet aan de
nieuwe GBA en maakt hier
gebruik van
Aansluiting op deze
basisregistratie

wordt 17-2013
31-122013

Meer opslagcapaciteit en
sneller netwerk
Bouwvergunningen
Tynaarlo opvraagbaar in
Verseon

Onbekend wat er
precies van de
gemeente verwacht
wordt en of dit
doorgaat of niet.
Gereed vanaf 1-92013
Achterstand in
digitalisering tot 2-11
is bijna weggewerkt.
Project loopt verder
gewoon door.

Begroot voor 2013 Besteed in 2013
Verwachting 2014 en verder
7.500
9.891
10.000
30.000
0
115.589
151.584
106.667
50.000
10.000
0
7.500
45.000
4.628
30.000
40.000
0
40.000
190.000
0
155.192
0
8.290
5.000

Op het gebied van ICT is in 2013 het nodige gerealiseerd. Zo is er ondermeer samen met de
gemeente Assen een nieuwe storage en back-upvoorziening uitgerold, waarbij de gemeenten hun
technische uitwijk bij elkaar hebben geregeld. Ook heeft het team ICT het thuiswerken (via tokens)
verder mogelijk gemaakt, is er op elke gang in het gemeentehuis een digitaal informatiescherm
opgehangen en zijn er schermen geplaatst waar informatie op te vinden is betreffende de reservering
van vergaderruimten. Daarnaast is een groot aantal bouwvergunningen van voor 2011 nu digitaal
opvraagbaar via Verseon en is de gemeente geslaagd voor de landelijke DigiD-audit. Tevens is in
2013 de aanbesteding afgerond voor de upgrade van het netwerk en is er samen met Assen gekozen
voor een nieuwe telefonieomgeving op basis van Microsoft Lync. Door de upgrade van het netwerk is
het mogelijk om Lync optimaal te gebruiken en zal er organisatiebreed worden overgegaan naar
Office 2013. Ook zal de eindgebruiker (medewerker) ervaren dat de systemen een stuk sneller
worden.

110

Reserve
In 2008 is voor de realisatie van het informatiebeleid een krediet aangevraagd. De stand van dit
krediet per 1-1-2014 is circa € 418.000 en wordt o.a. ingezet voor verdere generieke zaakafhandeling
in Verseon, GEO/BGT (vanuit STAA-verband) en verdere implementatie NUP-projecten.
STAA
Vanuit (toen nog) STAAN verband is in 2013 verkend wat de mogelijkheden zijn voor ICTsamenwerking en is nagedacht over een gezamenlijke visie op informatiebeleid. Besluitvorming
hierover is vertraagd door besluitvorming over STAAN welke nu STAA is geworden. Er gaat begin
2014 een business case opgesteld worden voor ICT-samenwerking waarin de 5k’s concreet worden
uitgewerkt.
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Jaarrekening
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Jaarrekening 2013
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 2013.
De jaarrekening 2013 bestaat uit:

•

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

•

Balans per 31 december 2013

•

Clusterrekening over het begrotingsjaar 2013

•

Toelichting op de balans

•

Toelichting op de Clusterrekening

•

SiSa 2013 Bijlage verantwoordingsinformatie

•

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Grondslagen
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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 2013 is afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van € 4.559.674.
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 activa
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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119

Balans per 31 december 2013
(bedragen x € 1.000,-)
ACTIVA

31.12.2013

31.12.2012

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo
van agio en disagio
Totaal immateriële vaste activa

8

12
8

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Totaal materiële vaste activa

61.843
2.943

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Leningen aan woningbouwcorporaties
Leningen aan deelnemingen
Overige langlopende leningen
Totaal Financiële vaste activa

60
20.766
1.684
890

12

57.833
2.462
64.786

Totaal vaste activa

60.295

61
21.152
2.601
953
23.400

24.767

88.194

85.074

Vlottende activa
Voorraden
Grond en hulpstoffen
- niet in exploitatie genomen bouwgronden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Geactiveerde kosten initiatieven
Totaal voorraden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
Totaal uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar
Liquide middelen
Kassaldi
Banksaldi
Totaal liquide middelen

Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel
Overige overlopende activa
Totaal overlopende activa
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

3.989
44.726
1.337

8.013
45.163
1.258
50.052

3.685
856

54.434

2.230
811
4.541

1
680

3.041

1
16
681

205
2.280

17

544
1.917
2.485

2.461

57.759

59.953

145.953

145.027
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PASSIVA

31.12.2013

31.12.2012

Vaste passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming
Totaal eigen vermogen

14.454
37.922
-4.560
47.816

Voorzieningen
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Voorziening ter egalisering van de kosten
Voorziening voor middelen van derden met gebonden bestemming
Totaal voorzieningen

100
1.733
1.186

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Totaal vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

82.858

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen betreffende uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel
Overige overlopende passiva
Totaal overlopende passiva

Totaal vlottende passiva
TOTAAL PASSIVA

54.464

0
2.101
1.331
3.019

Totaal vaste passiva

Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar.
Banksaldi
Overige schulden
Totaal netto-vlottende schulden korter dan één jaar.

10.485
42.350
1.629

3.432

76.137
82.858

76.137

133.693

134.033

3.700
5.211

1.357
6.928
8.911

1.294

8.285

685

2.055

2.024
3.349

2.709

12.260

10.994

145.953

145.027

Het risicodragend bedrag voor de Gemeente Tynaarlo met betrekking tot gegarandeerde geldleningen
bedraagt ultimo 2013 € 35.891.047.
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Clusterrekening
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0
86.438

4046
90.295

Onvoorzien

Resultaat na bestemming

Mutaties in de reserves
0. Algemeen bestuur
1. Openbare orde en veiligheid
2. Verkeer en Mobiliteit
3. Economische Zaken, Recreatie en
Arbeidsmarktbeleid
4. Onderwijs
5. Sociale samenhang en leefbaarheid
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke
dienstverlening
7. Gezonde leefomgeving
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
9. Financiering
Subtotaal mutaties reserves
93.489

0
17
758
5.729
7.051

0
535
175
2.323
3.193
93.488

0
208
15

0
50
20

toevoeging onttrekking
0
126
0
199
90
0

4.717
25.710
416
2.170
33.013

0
0
0
3.556
3.556

Resultaat voor bestemming

5.751
7.155
30.592
4.898
53.425

3.259
161
975

13.937
10.234
32.949
1.908
82.693

4.123
3.261
6.308

87.777

165

0
0
0
2.929
2.929

13.945
10.109
33.709
2.106
84.684

4.076
3.168
6.705

-862
-3.030
-5.452

86.169

0

4.698
25.871
431
1.861
32.861

-1.608

-165

4.698
25.871
431
-1.068
29.932

6.136 -7.809
6.685 -3.424
30.841 -2.867
4.417
2.311
53.308 -31.376

3.214
138
1.253

Begroting na wijziging
lasten
baten
verschil
4.887
474 -4.413
2.028
19 -2.009
3.951
131 -3.820

75.414

56

0
0
0
2.932
2.932

13.549
10.085
20.252
2.470
72.426

4.379
3.509
6.856

0

0
-518
583
3.406
3.857

0
157
-5

93.763

23
592
456
3.303
5.986

0
102
875

93.763

20
347
732
5.272
7.593

0
351
111

0

-4
-246
276
1.970
1.608

0
249
-764

81.378

30
510
637
3.243
5.964

0
164
745

-910
-3.324
-5.060

68.767

66

4.727
26.070
449
1.895
33.140

76.818

0
265
1.303
5.140
8.051

0
345
242

-5.039

174

28
198
19
31
277

344
-44
-5.809
242
-5.489

-48
-295
393

71
-112
-231

Verschil

-4.560

-30
-245
666
1.897
2.087

0
181
-503

-4.559

-27
1
389
-73
480

0
-68
262

saldo toevoeging
246
-5
196
0
-320
0

-6.647

9

4.727
26.070
449
-1.037
30.209

6.084
-7.465
6.616
-3.469
11.575
-8.676
5.023
2.553
35.561 -36.865

3.469
185
1.797

Realisatie begrotingsjaar
lasten
baten
verschil
4.804
463
-4.341
2.154
33
-2.121
4.368
317
-4.052

saldo
toevoeging onttrekking saldo toevoeging onttrekking
126
125
376
251
125
371
199
0
196
196
0
196
-90
510
190
-320
510
190

-3.857

-4046

4.717
25.710
416
-1.386
29.457

-8.186
-3.079
-2.357
2.990
-29.268

-864
-3.100
-5.333

Primitieve begroting 2013
lasten
baten
verschil
4.716
568
-4.148
2.072
24
-2.048
3.184
42
-3.143

dienstverlening
7. Gezonde leefomgeving
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
9. Financiering
Subtotaal clusters
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
Algemene uitkering
Dividend
Saldo van de financieringsfunctie
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

Clusters
0. Algemeen bestuur
1. Openbare orde en veiligheid
2. Verkeer en Mobiliteit
3. Economische Zaken, Recreatie en
Arbeidsmarktbeleid
4. Onderwijs
5. Sociale samenhang en leefbaarheid
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke

Toelichting op de balans
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
ACTIVA
Vaste activa
De vaste activa hebben ultimo 2013 een waarde van ongeveer € 87,5 miljoen en zijn onderverdeeld in
immateriële, materiële en financiële vaste activa. De netto investeringen in de vaste activa bedroegen
in 2013 ruim € 5,6 miljoen inclusief verminderingen en bijdragen van derden. Op de vaste activa werd
in 2013 voor een bedrag van ongeveer € 2,1 miljoen afgeschreven.
31-12-2013

De vaste activa bestaat uit:
€
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2012
€

7.851
64.785.866
23.400.313

12.434
60.295.454
24.767.006

88.194.030

85.074.894

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 2013 zijn er geen investeringen gedaan in immateriële vaste activa.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende 2013:
Boekwaarde
1-1-2013
€
Kosten sluiten geldleningen
en saldo van agio en disagio

Vermeerderingen
€

Verminderingen

Afschrijvingen

€

€

Boekwaarde
31-12-2013
€

12.434

0

0

4.583

7.851

12.434

0

0

4.583

7.851

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.
31-12-2013
31-12-2012
€
Investeringen met economisch nut
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

€
61.843.233
2.942.633

57.833.282
2.462.172

64.785.866

60.295.454

Er zijn geen materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven.
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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 2013:
Boekwaarde
VermeerVerminAfschrijBoekwaarde
1-1-2013
deringen
deringen
vingen
31-12-2013
€
€
€
€
€
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg en
waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en
installaties
Overige materiële vaste
activa

3.994.161
51.746
32.575.269

0
0
2.994.646

0
0
491.837

0
565
1.205.397

3.994.161
51.181
33.872.681

19.215.077
1.145.364

3.865.158
393.504

953.483
0

486.035
99.204

21.640.717
1.439.664

141.714

23.630

0

20.281

145.063

709.951

72.665

0

82.850

699.766

57.833.282

7.349.603

1.445.320

1.894.332

61.843.233

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

Omschrijvingen

Krediet

Werkelijk
besteed
2013

Bijdrage
derden
in 2013

Cum.
besteed
t/m 2013

Bedrijfsgebouwen
Voorbereidingskrediet MFA Zeijen
Voorbereidingskrediet MFA Yde
Voorbereidingskrediet MFA Groote Veen
Voorbereidingskrediet MFA Nieuwe stukken
Realisatie MFA Yde-de Punt
Realisatie MFA Zeijen
Overname aanbouw sporthal De Kamp

531.440
490.424
1.510.343
1.252.544
2.742.861
2.537.322
322.000

123.965
66.062
106.699
65.740
1.546.702
872.380
198.440

Grond-, weg en waterbouwkundige werken
Voorbereiding Eelde/ Paterswolde
Rotonde Meerweg & Reconstructie hoofdweg
Randvoorziening Eelde Oost
Waterkwaliteitsspoor De Groeve
Rioolvervanging uit GRP 2004
Aanpassing riolering Zuideinde
Baggeren vijvers
Aanleg riolering Bruilweering en de Leegte
Inv.progr.voorber.kred.riolering 2012
Inv.progr.uitvoer.kred.Zuidlaardervaart
Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers

300.000
758.900
2.527.000
1.060.000
443.431
417.000
479.000
204.575
426.500
2.200.000
1.023.268

58.883
719.974
68.844
39.277
284.854
292.858
99.035
2.124
202.446
1.931.178
758.846

612.500
35.000

358.504
35.000

637.940
35.000

76.000

72.666

72.666

Vervoersmiddelen
Tractieplan 2012 10 jaar
Tractieplan 2012 15 jaar
Overige materiële vaste activa
Weegbrug Gemeentewerf

10.671

460.884

57.000
408.777

440.695
595.328
359.639
218.808
2.650.152
932.060
323.936

327.167
697.711
1.573.472
1.185.140
318.567
382.025
422.450
245.824
202.446
1.522.401
758.846
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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 2013.
Boekwaarde
1-1-2013
€
Grond-, weg en
waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en
installaties

Vermeerderingen
€

Verminderingen
€

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2013
€

€

1.433.196

647.976

0

136.731

1.944.441

1.028.976

1.867

0

32.651

998.192

2.462.172

649.843

0

169.382

2.942.633

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 2013 hebben voorgedaan.
Boekwaarde
1-1-2013
€
Kapitaalverstrekkingen aan:
deelnemingen
Leningen aan:
Woningbouwcorporaties
deelnemingen
Overige langlopende leningen

Vermeerderingen
€

Verminderingen

Aflossing/
voorziening

€

€

Boekwaar
de 31-122013
€

60.344

0

0

0

60.344

21.151.814
3.412.858
953.502

0
0
0

0
917.806
0

385.340
811.512
63.547

20.766.474
1.683.540
889.955

25.578.518

0

917.806

1.260.399

23.400.313

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.

Vlottende activa

Voorraden
De voorraden worden uitgesplitst naar de onderstaande categorieën. Op de geactiveerde bedragen
zijn de voorzieningen: Kranenburg € 1.000.000, Egalisatie initiatieven € 259.756 (v.j. € 151.826) en
voorziening afwaardering gronden € 12.245.743 (v.j. € 7.414.267) in mindering gebracht.
31-12-2013
€
Grond en hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Geactiveerde kosten initiatieven

31-12-2012
€

3.989.682
44.726.280
1.336.766

8.012.750
45.162.420
1.258.372

50.052.728

54.433.542
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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.
Niet in exploitatie genomen (bouw)gronden (NIEGG)
Wanneer gronden worden aangekocht met het stellige voornemen tot toekomstige bouw, is het
redelijk te veronderstellen dat de uiteindelijk te realiseren uitgifteprijzen verband hebben met wat
in de markt gevraagd kan worden. Het activeren van vervaardigingskosten op NIEGG is
aanvaardbaar, maar dient beperkt te blijven tot het niveau van de huidige marktwaarde van de grond.
In onderstaande tabel worden de boekwaarden aan het begin van het jaar, de vermeerderingen en
verminderingen, alsmede de afwaardering weergegeven van de projecten niet in exploitatie.
Boekw aarde
1-1-2013

Project
Verspreide Gronden
Vriezerbrug Zuid
Loopstukken fase 2
De Bronnen

Uitgaven

979.004

65.437

1.167.036
142.792

Ontvangsten Afw aardering
112.246

Boekw aarde Boekw aarde
31-12-2013
per m 2

43.931

888.264

2,60

38.583

38.583

1.167.036

2,60

4.620

4.620

142.792

2,60

3.979.187

3.930.099

634.808

585.720

2,60

Tienelsw olde

267.161

14.617

281.778

7,73

Prins Bernardhoeve

338.251

11.860

350.111

21,22

Goudenregenlaan
Broekveldt
Percelen Brongebied
Warme gronden De Bronnen
Totaal

34.601

1.211

-137.510

414.140

257.560

35.812
19.070

270.066

10.827

10.827

270.066

2,30

1.021.310

33.411

805.688

249.033

2,60

8.012.810

1.229.514

5.140.396

3.989.682

112.246

2,60

De boekwaarden per m2 betreffende de afgewaardeerde boekwaarden. Dat wil zeggen dat deze
gronden zijn afgewaardeerd tot het niveau van de huidige marktwaarde van de grond.
Nu er geen reeel en stellig voornemen meer bestaat dat de gronden van het project De Bronnen en
daarmee de Warme gronden De Bronnen in de nabije toekomst zullen worden bebouwd, zijn deze
gronden afgewaardeerd naar de huidige (agrarische) marktwaarde.
De boekwaarde per m2 van Tienelswolde betreft de boekwaarde op basis van de historische kostprijs.
In exploitatie genomen gronden
De gemaakte kosten mogen worden geactiveerd omdat een grondexploitatie geen éénjarig proces is.
Indien de verwachting is dat de geactiveerde kosten niet geheel kunnen worden terugverdiend, dient
dit gedeelte onmiddellijk te worden afgewaardeerd en of als verlies te worden genomen.
In de volgende tabel worden het boekwaarde verloop weergegeven van de projecten in exploitatie.
Boekwaarde
1-1-2013

Project

Uitgaven

Ontvangsten

Verlies/ Winst

Voorziening

Boekwaarde
31-12-2013

Oude Tolweg

-947.203

778.980

26.123

0

-194.346

Zwarte Lent Zuidlaarderveen

101.254

30.618

0

0

131.872

Donderen
550en opbrengsten,
-75.406
In
de onderstaande tabel worden,247.526
naast de nog25.870
te maken kosten
ook de voorziene197.441
resultaten
als op contante
waarde vermeld.
is er440.108
sprake van33.745.589
een
Ter Borch zowel op eindwaarde34.536.449
2.737.705
3.088.457In het jaar 2013
0
totaal
te nemen
voorzien verlies2.032.671
van € 138.754,-.
Zuidoevers
Zuidlaardermeer
441.929
417.848
0
2.056.752
Vriezerbrug bedrijventerrein
De Inloop
Groote Veen
Totaal

2.041.388

119.989

91.666

-63.348

-256.514

256.514

0

0

2.006.363
0

7.406.849

744.721

1.368.961

0

6.782.609

45.162.420

5.136.326

4.993.604

-138.754

440.108

44.726.280
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Nog te
m aken
kosten

Project
Oude Tolw eg

Nog te
Voorzien
Voorzien
ontvangen
resultaat resultaat op
opbrengste
op
contante
n
eindw aarde
w aarde

274.137

1.409.129

1.378.917

96.892

228.992

229

207

Donderen

402.222

506.969

-92.693

-78.045

Ter Borch

Zw arte Lent Zuidlaarderveen

1.201.646

30.795.467

65.827.202

846.035

559.892

Zuidoevers Zuidlaardermeer

1.144.619

3.290.982

89.611

63.527

Vriezerbrug bedrijventerrein

1.584.885

3.591.248

-83.417

-63.348

Groote Veen

6.433.846

13.865.973

649.519

510.516

40.732.068

88.720.495

2.788.201

2.194.395

Totaal

Initiatieven
Naast de gronden niet in exploitatie en in exploitatie, zijn er herstructureringsprojecten
(Centrumplannen) en heeft de gemeente een faciliterende rol bij particuliere bouwplaninitiatieven. Bij
deze laatste bouwplaninitiatieven worden de verhaalbare kosten doorgelegd naar de initiatiefnemer.
In onderstaande tabel worden de boekwaarden van de geactiveerde kosten van de initiatieven
weergegeven. Omdat niet zeker is of de geactiveerde kosten van de overige initiatieven ook
daadwerkelijk doorberekend kunnen worden aan de initiatiefnemers, is er een voorziening gevormd
van hetzelfde bedrag.

Boekwaarde
1-1-2013

Initiatieven

Uitgaven

Centrumplan Vries

423.141

50.855

Centrumplan Eelde

716.190

715.139

Generaal Snijdersweg

113.617

2.916

OBS Paterswolde Noord
Overige initiatieven
Totaal

5.424

5.610

151.542

71.651

1.409.914

846.171

Ontvangsten

Afwaardering

Voorziening

11.190

462.806
180.743

250.560

Boekwaarde
31-12-2013

250.000

-100.000

1.000.586
-34.027
11.034

261.750

67.070

259.756

-103.633

147.813

509.756

1.336.766

Er heeft een winstneming plaatsgevonden vanuit het project Generaal Snijdersweg van € 100.000,Dit bedrag komt ten gunste van het exploitatieresultaat over 2013 via programma 14.
Omdat er gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan m.b.t. centrumplan Eelde heeft hier een
afwaardering plaatsgevonden van € 180.743,- Dit bedrag komt ten laste van het exploitatieresultaat
2013. De afwaardering van de overige initiatieven betreffen gemaakte kosten welke niet doorbelast
kunnen worden en of kosten waarvoor geen algemeen budget beschikbaar is. Deze afwaardering is
ten laste gebracht van de voorziening initiatieven.
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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.

Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen

Saldo
Per
31-12-2013
€
3.685.229
1.067.231

Voorziening
oninbaarheid

Gecorrigeerd saldo
per
per
31-12-2013 31-12-2012
€
€
3.685.229
2.229.756
856.082
810.650

€
211.149

4.752.460

211.149

4.541.311

3.040.406

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
31-12-2013
€

31-12-2012
€

Kassaldi
Banksaldi

1.195
680.049

800
16.321

17.121
681.244
Overlopende activa
De overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar en worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
31-12-2013
€

31-12-2012
€

Nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel
Overige overlopende activa

204.607
2.280.250

543.852
1.916.904

2.484.857

2.460.756

Nog te ontvangen bedragen inzake uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Saldo
1-1-2013
222.187
215.049
106.616

0
33.093
70.949

222.187
79.456
141.645

Saldo
31-12-2013
€
0
168.686
35.920

543.852

104.042

443.288

204.606

€
BBZ
Substainable Energy Planning Interreg
Subsidie Part. Landschapselementen

Toevoeging
€

Vrijgevallen
€
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Overige overlopende activa
De overige overlopende activa zijn onder te verdelen in de volgende posten:
31-12-2013
€
Afvalstoffenheffing
Wecycle/Afvalfonds
Toeristenbelasting
Afrekening ISD
Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen pachten/visrechten/huur
Nog te ontvangen leges
Afrekening bijdrage regio Groningen-Assen 2013
e
Nog te ontvangen huur sportzalen 4 kwartaal
Forensenbelasting
Subsidie herstel Fietspaden
Eigen bijdrage CAK
Afrekening Alescon
WMO hulp bij huishouden

31-12-2012
€

645.606
318.907
300.000
237.817
174.950
152.684
114.098
110.530
85.715
62.943
47.000
30.000
0
0
0

701.225
0
230.000
257.040
27.751
81.112
52.474
203.754
0
52.341
47.000

2.280.250

1.916.904

54.591
154.616
55.000

Vaste Passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is te verdelen in de volgende posten:
31-12-2013
€
Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming

31-12-2012
€

14.453.936
37.922.179
-4.559.674

10.484.940
42.349.745
1.628.687

47.816.441

54.463.372

Algemene reserves
Het verloop van de algemene reserves in 2013 wordt in het onderstaande overzicht per reserve
weergegeven.
Saldo
per
1-1-2013
€
Algemene reserve calamiteiten
Algemene reserve grote investeringen

Best.
Resultaat
2012
€

Toevoeging
€

Onttrekking

Saldo
31-122013
€

€

7.675.715
2.809.225

0
354.279

6.401.293
1.555.581

1.568.650
2.773.507

12.508.358
1.945.578

10.484.940

354.279

7.956.874

4.342.157

14.453.936
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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 1-1-2013
Bij:
Bespaarde rente
Dotatie Essentreserve voor dekking weerstandsvermogen

7.675.715
268.650
6.132.643
6.401.293

Af:

Toevoeging bespaarde rente aan de ARGI
Dotatie Essentreserve i.v.m. lager risico Ter Borch rente 3,5%*
Bijdrage Algemene dienst 2013 grondbedrijf

-268.650
-1.100.000
-200.000
-1.568.650
12.508.358

Saldo 31-12-2013

* Deze overheveling van de ARCA naar de Essentreserve heeft plaatsgevonden op basis van
besluitvorming bij de perspectievennota. Bij het besluit d.d. 18-2-2014 m.b.t. het loslaten van een
vaste rente voor Ter Borch, is deze overheveling niet (deels) ongedaan gemaakt. Het risicoprofiel van
Ter Borch is met € 500.000 naar boven bijgesteld als gevolg van het niet garanderen van het
rentepercentage van 3,5%.

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 1-1-2013
Bij:
Rentebaten bestemmingsreserves en voorzieningen
Resultaatbestemming 2012
Dotatie i.v.m. resultaat voorjaarsbrief
Dotatie i.v.m. resultaat najaarsnota
Compensatievergoeding voor onderhoud wegen en groen
Dotatie i.v.m. rentederving inzet gelden van verkeersplan
Dotatie i.v.m. terugbetaling groot onderhoud wegen
Dotatie overschot reserve BCF
Dotatie i.v.m. restant kosten onderwijsbeleid

2.809.225
1.014.588
354.279
192.133
23.941
110.000
60.000
90.000
45.919
19.000
1.909.860

Dekking incidenteel nieuw beleid 2013
Dekking wijkvernieuwing Nieuwe Akkers
Dekking lagere bouwleges 2012-2015
Dekking boekwaardeplafond 2012-2015
Dekking overige bijstellingen
Dekking frictiekostenbudget
Bijdrage sociale huurwoningen SEW

-1.831.488
-289.405
-280.281
-50.000
-97.333
-150.000
-75.000

Saldo 31-12-2013

-2.773.507
1.945.578

Het saldo van de Algemene reserve grote investeringen is deels vrij besteedbaar.
Voor 2014 liggen er al claims op deze reserve voor bijna € 1,4 miljoen. Daar staan ook stortingen
tegenover ten bedrage van € 1,4 miljoen.
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Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserves in 2013 wordt in het onderstaande overzicht per reserve
weergegeven.
Saldo
Best.
ToeOntSaldo
per
Resultaat
voeging
trekking
31-12-2013
1-1-2013
2012
€
€
€
€
€
Bestemmingsreserves
42.349.745
1.530.408
5.729.063 11.687.037 37.922.179
42.349.745

1.530.408

5.729.063

11.687.037

37.922.179

Het verloop in 2013 van de bestemmingsreserves wordt hieronder per reserve weergegeven:

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 1-1-2013
Bij:
Bespaarde rente
Dotatie Essentreserve i.v.m. lager risico Ter Borch rente 3,5%

12.119.813
424.193
1.100.000
1.524.193

Af:

Dekking incidenteel nieuw beleid 2013
Dotatie Arca voor dekking weerstandsvermogen
Dotatie t.b.v. de exploitatie

-1.600.000
-6.132.643
-424.193
-8.156.836
5.487.170

Saldo 31-12-2013

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 1-1-2013
Bij:
Bespaarde rente
Af:
Dekking t.b.v. de kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis

9.303.378
558.203
-841.298
-283.095
9.020.283

Saldo 31-12-2013

Egalisatiereserve BTW-compensatie
De reserve is in 2003 ingesteld om de effecten voortvloeiende uit de invoering van het btwe
e
compensatiefonds op te vangen. In 2012 t/m 2013 vallen de 9 en 10 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 1-1-2013
Bij:
Bespaarde rente
Dotatie ten laste van de exploitatie

201.734
7.052
402.812
409.864

Af:

Dekking t.b.v. exploitatie
Dekking begroting
Dotatie aan de Argi

Saldo 31-12-2013

-165.679
-400.000
-45.919
-611.598
0
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Reserve mechanisatie buitendienst
Deze reserve is in het verleden ingesteld om vervangingen binnen het wagenpark van
gemeentewerken mogelijk te maken.
Saldo 1-1-2013
Bij:
Bespaarde rente
Opbrengsten veiling van tractie
Reservering voor vervangingsinvesteringen en tractieplan

659.565
23.085
41.500
100.000

Af:

-52.049

164.585
Dekking t.b.v. kapitaallasten

-52.049
772.101

Saldo 31-12-2013

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 1-1-2013
Bij:
Bespaarde rente
Af:
Dekking t.b.v. kapitaallasten

1.066.688
37.334
-94.467
-57.133
1.009.555

Saldo 31-12-2013

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 1-1-2013
Af:
Resultaatbestemming 2012: Toevoeging aan de Argi
Saldo 31-12-2013

8.620
-8.620
0

Reserve integraal accommodatiebeleid
De reserve is in 2004 specifiek ingesteld ten behoeve van toekomstige investeringen betreffende het
integraal accommodatiebeleid.
Saldo 1-1-2013
Bij:
Bespaarde rente
Resultaatbestemming 2012
BTW buitensport toevoegen aan reserve IAB
Reservering vrijval kapitaallasten
Restant IAB gelden 2013

6.554.377
233.254
110.028
103.000
70.325
478.054
994.661

Af:

Incidenteel nieuw beleid 2013
Suppletieregeling onderwijs
Dekking vrijval boekwaarde school en gymlokaal Yde

Saldo 31-12-2013

-35.000
-82.539
-171.452
-288.991
7.260.047
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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 1-1-2013
Bij:
Bespaarde rente
Af:
Dekking t.b.v. kapitaallasten

71.879
2.516
-11.048
-8.532
63.347

Saldo 31-12-2013

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 1-1-2013
Bij:
Bespaarde rente
Dotatie 2013
Resultaatbestemming 2012

235.000
12.075
40.000
110.000
162.075
397.075

Saldo 31-12-2013

Reserve dekking raadsinformatiesysteem
Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de kapitaallasten van het Ris-Bis systeem.
Saldo 1-1-2013
Bij:
Bespaarde rente
Af:
Kapitaallasten Ris-Bis systeem

28.713
1.005
-8.042
-7.037
21.676

Saldo 31-12-2013

Reserve mee te nemen gelden 2013
In deze reserve zijn in 2012 de middelen gestort die benodigd waren voor dekking van de nog te
maken kosten over het jaar 2012 in 2013. Dit bedrag ad € 426.389 is in 2013 toegevoegd aan de
exploitatie. De middelen van 2013 die nog benodigd zijn in 2014 en waarvan middels de Najaarsbrief
is besloten om de gelden mee te nemen naar 2014, zijn gestort in deze reserve (€ 1.076.003).
Saldo 1-1-2013
Af:
Mee te nemen gelden 2012 toevoegen aan de exploitatie

426.389
-426.389
-426.389

Bij:

Herinrichting Brink / Schipborgseweg Zeegse
Ondersteuning bij Grondzaken
Verkiezingen
Groot onderhoud algemeen m.b.t. kosten glasvezel
Uitvoering Centrumplan Vries
Frictiekosten RUD
Recreatieve fietspaden / Fietspad oude Tolweg
Investeren in duurzame leefomgeving
Huur tijdelijke kleedaccomodatie SV Tynaarlo
Investeringen sport / kleedaccomodatie Vako
Kwartiermaker WMO
Huur Ter Borch frictiekosten

Saldo 31-12-2013

150.000
14.500
40.000
80.000
200.000
35.000
189.737
26.000
35.000
250.000
23.376
32.390
1.076.003
1.076.003
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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 1-1-2013
Bij:
Resultaatbestemming 2012
NUP-gelden 2013

841.224
45.000
45.000
90.000

Af:

Dekking lasten informatiebeleidsplan
Dekking kapitaallasten MIS

-305.785
-8.791
-314.576
616.648

Saldo 31-12-2013

Reserve Actualisering/digitalisering bestemmingsplan
Deze reserve is bestemd voor de afdekking van de kosten van het project actualisering en
digitalisering van bestemmingsplannen.
Saldo 1-1-2013
Af:
Kosten digitalisering bestemmingsplannen 2013
Saldo 31-12-2013

104.692
-23.435
81.257

Bestemmingsreserve tijdelijke onderwijshuisvesting Ter Borch
De middelen zijn gereserveerd voor de tijdelijke onderwijshuisvesting in Ter Borch. Gedurende 2013
hebben op deze reserve geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2013 bedraagt de stand van de
reserve € 114.703

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 1-1-2013
Af:
Dekking t.b.v. Krediet investeringen brandweer

216.090
-101.050
-101.050
115.040

Saldo 31-12-2013

Bestemmingsreserve MFA Tynaarlo sportvelden c.q. ontwikkeling locatie van Wijk&Boerma
Deze bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de saneringskosten van de locatie van
Wijk&Boerma. Gedurende 2013 hebben op deze reserve geen mutaties plaatsgevonden. Ultimo 2013
bedraagt de stand van de reserve € 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 1-1-2013
Bij:
Overschot budget combinatiefunctionarissen 2013
Saldo 31-12-2013

191.997
103.347
295.344
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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 1-1-2013
Af:
Dekking t.b.v. kapitaallasten 2013 Borchkwartier
Saldo 31-12-2013

4.881.798
-207.677
4.674.121

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.
Saldo 1-1-2013
Af:
Verenigingsondersteuning 2013

29.648
-20.000
-20.000
9.648

Saldo 31-12-2013

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 1-1-2013
Af:
Resultaat programma

3.164.674
-67.767
-67.767
3.096.907

Saldo 31-12-2013

Bestemmingsreserve wachtgelden gem.bestuur
Deze reserve is ingesteld om de wachtgeldverplichtingen van gemeentebestuurders te kunnen
afdekken. De wachtgeldverplichtingen zijn afgedekt tot maart 2018
Saldo 1-1-2013
Af:
Dekking wachtgeld 2013

297.101
-56.765
-56.765
240.336

Saldo 31-12-2013

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 1-1-2013
Af:
Financiering cursus alfabetisering
Saldo 31-12-2013

114.500
-25.920
-25.920
88.580
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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 1-1-2013
Af:
Uitgaven Vitaal Plattelandsbeleid 2013

237.486
-12.667
-12.667
224.819

Saldo 31-12-2013

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 1-1-2013
Bij:
Incidenteel nieuw beleid Brinkenplan 2013

350.000
595.000

Af:

-65.470

595.000
Kosten brinkenplan 2013

-65.470
879.530

Saldo 31-12-2013

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 1-1-2013
Af;
Uitgaven komplan Paterswolde 2013

46.186
-46.186
-46.186
0

Saldo 31-12-2013

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 1-1-2013
Bij:
Resultaatbestemming 2013
Overschot budget decentralisaties in het sociale domein

35.586
348.000
7.113
355.113
390.699

Saldo 31-12-2013

Bestemmingsreserve stimulering transities woningmarkt.
Middels de resultaatbestemming van 2012 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar en
in werking brengen van stimulerende maatregelen, samen met andere belanghebbenden, om de
doorstroming op de lokale en regionale woningmarkt te bevorderen. Ter dekking van de kosten kan
deze bestemmingsreserve worden ingezet.
Saldo 1-1-2013
Bij:
Resultaatbestemming 2012

100.000

0

Af:

-48.796

100.000
Dekking kosten 2013

Saldo 31-12-2013

-48.796
51.204
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Bestemmingsreserve Nieuwe Akkers.
Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat van 2012 is besloten om het restant van het niet
ingezette bedrag aan incidenteel nieuw Nieuwe Akkers te reserveren voor de definitieve afwerking van
de wegen na twee of drie jaar.
Saldo 1-1-2013
Bij:
Resultaatbestemming 2012

0
164.000

Saldo 31-12-2013

164.000

Bestemmingsreserve Aqualaren.
Deze reserve is gevormd voor het langer openhouden van het zwembad Aqualaren. Voor de jaren
2015 en 2016 is jaarlijks een bedrag van € 100.000 beschikbaar voor de exploitatie van Aqualaren.
Saldo 1-1-2013
Bij:
Resultaatbestemming 2012

0
200.000

Saldo 31-12-2013

200.000

Bestemmingsreserve Complex de Inloop.
Bij de jaarrekening van 2012 is het complex De Inloop afgesloten en besloten om de boekwaarde ad
€ 256.000 te reserveren voor de nog te maken kosten woonrijpmaken en de ambtelijke inzet.
Saldo 1-1-2013
Bij:
Resultaatbestemming 2012
Saldo 2013

0
256.000
514
256.514
256.514

Saldo 31-12-2013

Bestemmingsreserve Vrijwilligersprijs.
In maart 2013 heeft het college besloten tot een andere opzet van de vrijwilligers-, cultuur en
sportprijs. De jaarlijkse uitreiking van één van deze prijzen wordt vervangen door een grootser
evenement eens in de drie jaar. Het jaarlijks beschikbare budget wordt jaarlijks aan de reserve
toegevoegd, zodat in het jaar van het evenement voldoende middelen beschikbaar zijn om te voorzien
in de kosten van dit evenement.
Saldo 1-1-2013
Bij:
Dotatie reserve vrijwilligersprijs 2013

0
5.572

Saldo 31-12-2013

5.572

Bestemmingsreserve Centrumplan Vries.
De realisatie van de herontwikkeling van het centrum van Vries lijkt gelet op de huidige stand van
zaken door gewijzigde marktomstandigheden te worden bemoeilijkt. De wenselijkheid van verbetering
van het winkelgebied, onder andere door verbetering van de openbare ruimte ten aanzien van onder
andere parkeergelegenheid en riolering, blijft echter bestaan. Om de ontwikkelingen in Vries niet te
frustreren is besloten om van het begrotingsresultaat van 2013 € 200.000 te reserveren voor het
Centrumplan Vries.

Saldo 1-1-2013
Bij:
Dotatie vanuit begrotingsresultaat 2013
Saldo 31-12-2013

0
200.000
200.000
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Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting Mariaschool.
Voor de tijdelijke onderwijshuisvesting Mariaschool in het Groote Veen is een krediet met
maatschappelijk nut beschikbaar gesteld. In dit krediet zitten ook de sloopkosten na gebruik van de
units. Het restant van het krediet moet hiervoor beschikbaar blijven.
Saldo 1-1-2013
Bij:
Restant maatschappelijk krediet Maria School

0
62.097

Saldo 31-12-2013

62.097

Voorzieningen
Voorzieningen zijn in grote lijnen gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken
verplichtingen. c.q. het voorzienbare verlies. De voorzieningen dubieuze debiteuren € 211.149
(v.j. € 216.423), voorziening egalisatie initiatieven € 259.756 (v.j. € 151.826), voorziening Kranenburg
€ 1.000.000 en afwaardering gronden € 7.493.306 (v.j. € 7.414.267 ) zijn verantwoord onder de
vlottende activa. De voorziening vordering verkoop Essent (€ 811.512) is in mindering gebracht op de
financiële vaste activa. De voorzieningen zijn als volgt onder te verdelen:
Saldo
per
1-1-2013
€
Voorziening voor verplichtingen en risico’s
Voorziening ter egalisatie van de kosten
Voorziening voor middelen van derden met
gebonden bestemming

Toevoeging

Aanwending

€

€

Saldo
per
31-12-2013
€

0
2.100.548

100.000
1.403.901

0
1.772.050

100.000
1.732.399

1.331.052

0

145.072

1.185.980

3.431.600

1.503.901

1.917.122

3.018.379

Voorziening voor verplichtingen en risico’s
Voorziening Pensioenaanspraken
Om aan de waardeoverdracht van pensioenaanspraken van een voormalig wethouder te kunnen
voldoen is deze voorziening gevormd.
Saldo 1-1-2013
Bij:
Storting in de voorziening i.v.m. waardeoverdracht
Saldo 31-12-2013

0
100.000
100.000

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 1-1-2013
Bij: Toevoeging voorziening 2013

2.100.548
1.403.901
1.403.901

Af:

Onderhoud gebouwen 2013
Afromen voorziening t.b.v. exploitatie

Saldo 31-12-2013

-1.314.143
-457.907
-1.772.050
1.732.399
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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 1-1-2013
Af:
Exploitatiesaldo programma 12
Saldo 31-12-2013

1.270.255
-142.709
1.127.546

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.
Saldo 1-1-2013
Af:
Kosten onderhoud 2012 en 2013
Saldo 31-12-2013

60.797
-2.363
58.434

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar
2013.
Saldo
1-1-2013
€
Onderhandse leningen van binnenlandse
banken en overige financiële instellingen

Vermeerderingen
€

Aflossingen
€

Saldo
31-12-2013
€

76.136.637

20.500.000

13.778.721

82.857.916

76.136.637

20.500.000

13.778.721

82.857.916

De vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen
nominale waarde. De totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot bovenstaande leningen
bedraagt € 2.919.193
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Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd 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.
31-12-2013
€

31-12-2012
€

Banksaldi
Overige schulden

3.700.464
5.211.067

1.357.339
6.928.113

8.911.531

8.285.452

31-12-2013

31-12-2012

Overlopende passiva
De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

€
Vooruitontvangen bedragen uitkeringen met specifiek bestedingsdoel
Overige overlopende passiva

€
1.294.145
2.054.753

684.767
2.022.858

3.348.898

2.707.625

Vooruitontvangen bedragen inzake uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Fonds werk en inkomen
DU Sociale alliantie
Aanvulling RSU Verhagen
Verkeerslawaai
Educatie nieuwkomers
Huisvesting gehandicapten.
Aanleg rolstoelvriendelijke bushaltes
Culturele alliantie
Klimaatcontract
Sport Lokaal Samen
Regiofonds: Particuliere landschapselementen
Instandhouding monumenten (BRIM)
ISV Centrumplan Paterswolde
Rijksbijdrage BBZ

Saldo
31-12-2012
€
209.826
99.098
16.582
49.404
129.181
36.452
89.589
14.900
-13.115
10.300
42.550
0
0
0
684.767

Toevoeging
634.277
0
0
0
0
0
0
0
302.472
0
20.000
10.073
500.000
146.949

659.086
48.876
9.144
0
129.181
2.080
14.070
14.900
89.537
10.300
27.220
0
0
0

Saldo
31-12-2013
€
185.017
50.222
7.438
49.404
0
34.372
75.519
0
199.820
0
35.330
10.073
500.000
146.949

1.613.771

1.004.394

1.294.145

€

Vrijgevallen
€
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Gegarandeerde geldleningen
hoofdsom

Gegarandeerde geldleningen als
achtervang
Gegarandeerde geldleningen als
garant

€
43.887.189

50%

25.850.308

Saldo
31-12-2013
€
43.386.595

17.558.324

100%

25.121.411

14.197.750

14.197.750

50.971.719

57.584.345

35.891.047

61.445.513

Dekking
%

Saldo
1-1-2013
€

Risicodragend
€
21.693.298

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

Omschrijving

4Value
Alescon
Attero Noord BV
BAM techniek bv
BANN Personeelsdiensten bv
Circle Software Group bv
Data B Mailservice B.V.
de Groot installatiegroep
Deloitte & Touche accountants
Doorenbos bv
Essent Energie Verkoop NI bv
Gansewinkel Oost BV, van
GDF Suez Energie Ned. Bv
Gemeente Groningen milieudienst
GemeenteOplossingen bv
GetronicsPinkRoccade
Hefpunt
Janssen & Fritsen Sport bv
Over Morgen
Post NL bv
Raet bv
RICOH Nederland B.V.
Roxit bv
Smart IT Services
Stetech B.V.
Thorbecke
Timmer- en aann.bedrijf G. Geerts
Tolner U.
Unimax Hertz bv
Vicrea
WSS Infocard Systems B.V.

leasekosten 4woz
subsidie, catering en schoonmaak
huishoudelijk en plantsoen afval
storing en herstel werkz.heden
inhuur diverse medewerkers
dienstverlening pakket Verseon
printen en verzending aansl.biljetten
onderhoudswerkz.heden
controle jaarrek. 2013
voorzieningen Zuidlaardermarkt
gaslevering
ledigen containers, KCA afval
elektra
aanschaf autolaadkraan
service- en supportcontract
basisregistraties huur/onderhoud
aanslagoplegging zuivering/waterschap
div. materialen
inhuur van Winkoop
portikosten
salarisverwerking
huur, onderhoud en reprokosten
gebruiksrecht Squit XO
ICT materiaal, ondersteuning, upgrade
storingen en herstelwerkz.heden
inhuur
reparaties en renovaties gebouwen
vergoeding beheer sporthal
gem. info in Oostermoer
onderhoud en implementatie GIS loket
afvalmanagement
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Duur
dienstverband

15-2-2010/
heden

1-10-2001/
heden

Functie

Gemeente
secretaris/
directeur

Griffier

Naam

J.P.J. van
Muijen

J.L. de Jong

Bezoldiging topfunctionarissen:

1 fte

1 fte

Omvang
dienstverband

€ 73.265

€ 95.951

Beloning

€ 804

€ 649

Belastbare
kostenvergoeding
en

€ 11.473

€ 16.595

Voorzieningen
betaalbaar
op termijn

n.v.t.

n.v.t.

Beëindigingsuitkeringen

n.v.t

n.v.t.

Jaar
beëindiging

n.v.t.

n.v.t

Motivering

WNT
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Toelichting op
de clusterrekening
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Algemene toelichting op de effecten van het gebruik van urenregistratie binnen gemeente
Tynaarlo

Algemeen
In totaliteit zijn er over 2013 bijna 8100 uren (5,16 fte) minder geschreven dan begroot. Dit heeft
voornamelijk te maken met mensen die langdurig thuis zitten, ziekte en vacatures die misschien zijn
vervallen door het invullen van taakstellingen, vacatures die zijn ingevuld door inhuur van derden of
vacatures die niet zijn ingevuld. In het overzicht hieronder is aangegeven hoe de werkelijke uren op
diverse onderdelen zijn uitgevallen ten opzichte van begrote uren.
Overzicht 2013
werkelijk Begroot
Totaal aantal uren

verschil

366.937

375.006

-8.069

216.651

201.562

15.089

9.320

11.684

-2.364

14.116

16.375

-2.259

Ondervedereling in uren
Algemene dienst
Programma 9 Riolering
Programma 12 Reiniging
Bouwkunde

5.211

3.777

1.434

Grondbedrijf

17.220

20.948

-3.728

Indirect productief

47.881

61.508

-13.627

4.672

6.758

-2.086

51.865

52.394

-529

Projecten
Verdeeldienst

Toelichting
Algemene dienst
Zoals in bovenstaande tabel is te zien, zijn er ondanks dat er in totaliteit minder uren zijn geschreven
wel meer uren geschreven op de algemene dienst. Dit komt enerzijds doordat uren die niet zijn
geschreven op de projecten, grondbedrijf en de kostendekkende programma’s zijn geschreven op
andere programma’s in de algemene dienst. Daarnaast zijn veel minder indirect productieve uren
geschreven dan begroot met als gevolg dat er meer productieve uren zijn verantwoord op de
algemene dienst. Doordat in totaliteit minder uren zijn geschreven, worden er minder kosten
doorbelast. De minder doorbelaste kosten komen uiteindelijk tot uitdrukking op saldo kostenplaatsen.
Programma 9 – riolering & programma 12 – afval en reiniging
Deze programma’s zijn programma’s met 100% kostendekking. De kosten die op deze programma’s
worden verantwoord, worden gedekt door de afvalstoffenheffing en reinigingsheffing die de gemeente
bij de burgers in rekening brengt. Als er minder uren dan begroot op deze programma’s worden
verantwoord, dan kan dit een negatief effect hebben op het resultaat van de algemene dienst
(gemeente). In 2013 zijn op deze programma’s 2.364 en 2.259 minder verantwoord dan in de
primitieve begroting was voorzien. Hiervoor zijn een aantal redenen:
• Tijdelijk niet invullen van een vacature. Dit heeft geen effect op het resultaat van de algemene
dienst.
• Langdurige ziekte. Deze kosten komen ten laste van de algemene dienst en hebben een negatief
effect op het resultaat.
• Er is minder inzet benodigd op de programma’s 9 en 12. De uren die niet op de programma’s 9 en
12 worden verantwoord, worden ingezet voor onder meer groen. Dit betekent een verzwaring voor
de algemene dienst.
Bouwkunde
In 2013 is meer onderhoud aan gemeentelijke gebouwen uitgevoerd dan was voorzien, onder meer
omdat onderhoud dat gepland was voor jaren voor 2013 uitgevoerd is in 2013. In eerdere jaren zijn
dus minder uren verantwoord. Daardoor zijn in 2013 meer uren verantwoord. Dit heeft een positief
effect op het resultaat van de algemene dienst.
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Grondbedrijf
In de primitieve begroting 2013 is opgenomen dat 20.948 uren gemaakt zouden worden ten gunste
van grondexploitaties. Gedurende het boekjaar bleek al dat dit aantal uren niet gehaald zou worden.
Dit heeft tot gevolg dat meer uren op de ‘algemene dienst’ worden verantwoord en daarmee het
resultaat van de algemene dienst (gemeente) negatief beïnvloeden. Dit heeft geresulteerd in een
bijstelling van € 200.000 in de najaarsbrief.
Na afsluiting van het boekjaar 2013 blijken totaal 3.728 uren minder op de grondexploitaties te zijn
verantwoord dan was begroot. Met name op de projecten Groote Veen en ter Borch zijn minder uren
ingezet dan was voorzien door gefaseerd bouwrijp maken en een gewijzigde planning.
Totaal is het effect voor de algemene dienst ongeveer € 250.000 negatief, waarvoor bij de najaarsbrief
2013 al een bijstelling heeft plaatsgevonden van € 200.000.
Projecten
De projecten betreffen onder andere de ontwikkeling van de verschillende MFA’s binnen de
gemeente. In 2013 zijn ruim 2.000 minder uren op projecten verantwoord dan in de primitieve
begroting was opgenomen. Dit komt onder meer omdat nog geen start is gemaakt met MFA Vries.
Ook waren uren voor de bouw van de kleedaccommodatie van VAKO in Vries begroot, maar is in
2013 nog niet begonnen met dit project.
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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
1. Algemeen Bestuur
5. Communicatie
6. Publiekszaken
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
2.203.933
-20.000
2.183.933
309.417
0
309.417
2.202.964
191.000
2.393.964
4.716.314
171.000
4.887.314

Werkelijk
2013
2.281.328
422.960
2.100.139
4.804.427

Primitieve
begroting

Werkelijk
2013
5.127
229
457.649
463.005

Verschil
-97.395
-113.543
293.825
82.887

Baten
Programma
1. Algemeen Bestuur
5. Communicatie
6. Publiekszaken
Totaal baten

0
0
568.422
568.422

Resultaat voor bestemming

Begrotings- Begroting
wijzigingen
Totaal
0
0
0
0
-94.000
474.422
-94.000
474.422

Verschil
-5.127
-229
16.772
11.417

4.147.892

265.000

4.412.892

4.341.422

71.470

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

0
125.507
-125.507

125.000
250.000
-125.000

125.000
375.507
-250.507

125.000
370.592
-245.592

0
4.915
-4.915

Resultaat na bestemming

4.022.385

140.000

4.162.385

4.095.830

66.555

Binnen cluster 0 is sprake van een positief resultaat voor bestemming van € 71.000. De belangrijkste
afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel waar het
resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de
mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 1 bij deze jaarrekening.
Programma 1

Algemeen bestuur

Het programma algemeen bestuur kent een nadeel van € 92.000. Dit nadeel ontstaat door een
voordeel op de apparaatskosten en een nadeel op de overige kosten. Onderstaand is het grootste
nadeel nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van
de afwijkingen.
Storting in voorziening voor waardeoverdracht pensioen
In 2013 moet een voorziening getroffen worden van € 100.000 in verband met een mogelijke
waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen van een voormalig wethouder. Slechts een deel kan
worden afgedekt door de pensioenverzekering.
Programma 5

Communicatie

Het programma communicatie kent een nadeel van € 114.000. Dit nadeel ontstaat met name door een
afwijking op de apparaatskosten (nadeel € 117.000). Het voordel wat er daarnaast nog is, is niet
verder toegelicht gezien de geringe omvang. Verder wordt verwezen naar de tabel met een
gedetailleerder overzicht van de afwijkingen.
Programma 6

Publiekszaken

Het programma publiekszaken kent een voordeel van € 277.000. Dit voordeel ontstaat, naast de
apparaatskosten, door een beperkt aantal voordelen. Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen
nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de
afwijkingen.

148

Reisdocumenten
De afdrachten aan het rijk zijn lager geweest dan geraamd. Begin 2013 is een te hoge inschatting
gemaakt van het percentage van de rijksleges. Het voordeel bedraagt € 18.000.
Verkiezingen
Op de geraamde kosten voor verkiezingen zit een voordeel van € 13.000. In 2013 hebben geen
verkiezingen plaatsgevonden. Het grootste gedeelte van het budget 2013 is al overgeheveld naar
2014 omdat er dan 2 verkiezingen plaatsvinden.
GBA
Er is een voordeel op de uitgaven van de gemeentelijke basisadministratie van € 13.000. Hier is niet
één specifieke oorzaak voor aan te wijzen.
Overzicht afwijkingen cluster 0
Lasten
42.000
-/-117.000
243.000
-/-100.000
18.000
13.000
13.000
-/-29.000
83.000

Baten

V/N

Toelichting afwijking op de begroting

-/-12.000
12.000

V
N
V
N
V
V
V
N/N
V/N

Apparaatskosten programma 1– zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten programma 5– zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten programma 6– zie toelichting apparaatskosten
Storting in voorziening voor waardeoverdracht pensioen
Reisdocumenten
Verkiezingen
GBA
Overige verschillen
Resultaat cluster 0
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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 veiligheid
Lasten
Programma
3. Brandweer en rampenbestrijding
4. Openbare orde en veiligheid
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
1.668.603
-4.158
1.664.445
403.743
-40.000
363.743
2.072.347
-44.158
2.028.189

Werkelijk
2013
1.687.855
465.772
2.153.627

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
820
5.000
5.820
23.348
-10.000
13.348
24.168
-5.000
19.168

Werkelijk
2013
15.269
17.567
32.836

Verschil
-23.409
-102.028
-125.438

Baten
Programma
3. Brandweer en rampenbestrijding
4. Openbare orde en veiligheid
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil
-9.450
-4.219
-13.668

2.048.179

-39.158

2.009.021

2.120.790

-111.769

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

0
199.079
-199.079

0
-3.562
3.562

0
195.517
-195.517

0
195.517
-195.517

0
0
0

Resultaat na bestemming

1.849.100

-35.596

1.813.504

1.925.273

-111.769

Binnen cluster 1 is sprake van een negatief resultaat voor bestemming van € 112.000. De
belangrijkste afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel
waar het resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de
afwijkingen in de mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 1 bij deze jaarrekening.
Programma 3
Brandweer en rampenbestrijding
Het programma brandweer en rampenbestrijding kent een nadeel van € 14.000. Dit nadeel ontstaat
door een nadeel op de apparaatskosten en een voordeel op de overige kosten. Onderstaand is dit
voordeel nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht
van de afwijkingen.
Brandweer
In de begroting van de brandweer zat een taakstelling van € 60.000 verwerkt. Aan deze taakstelling is
invulling gegeven en er is zelfs een klein overschot van € 11.000 euro gerealiseerd. Bij het vaststellen
van de bijdrage aan de VRD is reeds rekening gehouden met deze taakstelling.
Programma 4

Openbare orde en veiligheid

Het programma ruimtelijke ontwikkeling kent een nadeel van € 98.000. Dit nadeel ontstaat door een
groot aantal voor- en nadelen. Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen nader uitgewerkt. Verder
wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de afwijkingen.
BOA’s
Het toezicht op de drank- en horecawet is pas in december gestart. In de begroting was uitgegaan van
een heel jaar. Derhalve ontstaat een voordeel van € 18.000 op de BOA’s.
Overzicht afwijkingen cluster 1
Lasten
-/-32.000
-/-132.000
11.000
18.000
12.000
-/-126.000

Baten

V/N

Toelichting afwijking op de begroting

14.000
14.000

N
N
V
V
V/V
N/V

Apparaatskosten programma 3– zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten programma 4– zie toelichting apparaatskosten
Brandweer
BOA’s
Overige verschillen
Resultaat cluster 1
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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 Mobiliteit
Lasten
Programma
8. Wegen
13. Verkeer en vervoer
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
2.687.944
667.859
3.355.803
496.357
99.025
595.382
3.184.301
766.884
3.951.185

Werkelijk
2013
3.778.195
590.253
4.368.447

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
18.001
80.000
98.001
23.565
9.141
32.706
41.566
89.141
130.707

Werkelijk
2013
263.854
52.897
316.751

Verschil
-422.392
5.129
-417.263

Baten
Programma
8. Wegen
13. Verkeer en vervoer
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil
-165.853
-20.191
-186.044

3.142.735

677.743

3.820.478

4.051.697

-231.219

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

90.000
0
90.000

419.737
189.733
230.004

509.737
189.733
320.004

509.737
189.733
320.004

0
0
0

Resultaat na bestemming

3.232.735

907.747

4.140.482

4.371.701

-231.219

Binnen cluster 2 is sprake van een negatief resultaat voor bestemming van € 231.000. De
belangrijkste afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel
waar het resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de
afwijkingen in de mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 1 bij deze jaarrekening.
Programma 8

Wegen

Het programma wegen kent een nadeel van € 256.000. Dit nadeel ontstaat door een groot aantal
voor- en nadelen. Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen nader uitgewerkt. Verder wordt
verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de afwijkingen.
Opsporing en opruiming explosieven
Bij de aanleg van de rotonde Meerweg is munitie aangetroffen. Voor de opsporing en de opruiming
van de munitie zijn niet geraamde kosten gemaakt. In totaal gaat het om een bedrag van € 229.000
kosten. In 2014 staat hier een bijdrage van 70% van het ministerie tegenover.
Reconstructie Dorpsstraat
In de perspectievennota 2012 is een bedrag van € 80.000 opgenomen aan incidenteel nieuw beleid
voor de reconstructie van de Dorpsstraat Tynaarlo. Verzuimd is dit bedrag mee te nemen naar 2013.
In 2013 is wel de uitvoering van dit project gestart en zijn kosten gemaakt voor een bedrag van €
62.000. Dit geeft een nadeel in 2013.
Herstel bestrating ivm glasvezel
Er zijn € 20.000 niet geraamde kosten gemaakt voor het herstel aan bestrating als gevolg van de
aanleg van glasvezel. Hiertegenover staan extra ontvangen leges en bijdrage van de commerciële
exploitant. Deze inkomsten zijn afzonderlijk onder de legesopbrengst glasvezel verantwoord..
Openbare verlichting elektra
De kosten van de elektra zijn lager uitgevallen dan begroot o.a. door de inzet van led-verlichting. Bij
de voorjaarsbrief zal worden bekeken of het budget structureel kan worden bijgesteld.
Openbare verlichting beheer en onderhoud
Dit jaar is voor het eerst het beheer en onderhoud aan de openbare verlichting openbaar aanbesteed.
Dat heeft een voordeel opgeleverd van ca. € 63.000. Bij de voorjaarsbrief zal worden bekeken of het
budget structureel kan worden bijgesteld.
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Legesopbrengst glasvezel
In 2013 is € 142.000 aan legesopbrengsten ontvangen in verband met de aanleg van glasvezel, Deze
(incidentele) inkomsten waren niet geraamd.
Subsidie fietspad Legroweg
Van het recreatieschap Drenthe krijgt de gemeente een subsidie van € 30.000 voor het verhogen van
het comfort van het fietspad aan de Legroweg. Deze subsidie was niet geraamd.
Programma 13

Verkeer en vervoer

Het programma verkeer en vervoer kent een voordeel van € 25.000. Dit voordeel ontstaat met name
door lagere apparaatskosten. Daarnaast zijn er nog een tweetal grotere afwijkingen. Onderstaand zijn
deze twee verschillen nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder
overzicht van de afwijkingen.
Aanleg oversteek MFA Zijen
Bij de MFA Zeijen was het direct noodzakelijk om de oversteek verkeersveiliger te maken. De kosten
hiervoor waren niet begroot. Dit levert een nadeel van € 21.000 op.
Subsidie aanpassen bushaltes
De gemeente heeft € 14.000 aan BDU subsidie ontvangen voor het rolstoelvriendelijk maken van
bushaltes in onze gemeente. Deze inkomst was niet geraamd.

Overzicht afwijkingen cluster 2
Lasten

Baten

-/-233.000
26.000
-/-229.000
-/-62.000
-/-20.000
63.000
56.000
142.000
30.000
-/-21.000
14.000
3.000
-/- 417.000

186.000

V/N

Toelichting afwijking op de begroting

N
V
N
N
N
V
V
V
V
N
V
V
N/V

Apparaatskosten programma 8– zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten programma 13– zie toelichting apparaatskosten
Opsporing en opruiming explosieven
Reconstructie Dorpsstraat
Herstel bestrating ivm glasvezel
Openbare verlichting elektra
Openbare verlichting beheer en onderhoud
Legesopbrengst glasvezel
Subsidie fietspad Legroweg
Aanleg oversteek MFA Zeijen
Subsidie aanpassen bushaltes
Overige verschillen
Resultaat cluster 2

Afgerond op € 1.000
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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
18. Recreatie en toerisme
19. Economische zaken
30. Arbeidsmarktbeleid
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
236.332
25.000
261.332
606.016
-12.210
593.806
3.280.654
-60.000
3.220.654
4.123.002
-47.210
4.075.792

Werkelijk
2013
263.550
707.408
3.408.254
4.379.213

Primitieve
begroting

Werkelijk
2013

Verschil
-2.218
-113.601
-187.601
-303.421

Baten
Programma
18. Recreatie en toerisme
19. Economische zaken
30. Arbeidsmarktbeleid
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

0
210.689
3.048.000
3.258.689

Begrotings- Begroting
wijzigingen
Totaal
0
0
0
210.689
-45.000
3.003.000
-45.000
3.213.689

Verschil

0
258.642
3.210.284
3.468.925

0
-47.953
-207.284
-255.236

864.313

-2.210

862.103

910.287

-48.185

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Resultaat na bestemming

864.313

-2.210

862.103

910.287

-48.185

Binnen cluster 3 is sprake van een negatief resultaat voor bestemming van € 48.000. De belangrijkste
afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel waar het
resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de
mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 1 bij deze jaarrekening.
Programma 18 Recreatie en toerisme
Binnen dit programma zijn geen grote afwijkingen geconstateerd (€ 2.000 nadelig).
Programma 19 Economische zaken
Het programma Economische zaken kent een nadeel van € 66.000. Dit nadeel wordt in hoofdzaak
door de apparaatskosten en de markten veroorzaakt. Hieronder zal op de markten worden ingegaan.
Het resterende verschil bestaat uit een aantal kleinere afwijkingen waar niet in detail op wordt
ingegaan.
Markten
• De Zuidlaadermarkt is in de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd. Dit brengt extra
kosten met zich mee (€ 57.000 nadeel). De opbrengsten zijn in dezelfde lijn mee omhoog
gestegen (€ 45.000 voordeel). Per saldo resteert er een nadeel van 12.000 euro. In 2012 was
er een soortgelijk beeld. Bij de voorjaarsnota zal worden bekeken of deze budgetten
(structureel) moeten worden aangepast.
• Op de andere markten (voorjaarsmarkt en weekmarkten) is in 2013 ca. € 26.000 meer
uitgegeven dan geraamd. Bij dit nadeel gaat het om een optelsom van vele kleine bedragen.
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Programma 30
Arbeidsmarktbeleid
Het programma arbeidsmarktbeleid laat per saldo een voordeel zien van € 20.000. Er zijn twee
noemenswaardige afwijkingen.
Werkvoorzieningschappen
Op de werkvoorzieningschappen is een nadeel aan de lastenkant van € 180.000 en een voordeel aan
de batenkant van € 160.000 te zien. Het nadeel moet in samenhang met het voordeel op baten
worden bezien. In 2013 heeft een bijstelling plaatsgevonden van de rijksbijdrage zodat drie extra
mensen met en SW indicatie aan het werk konden. Dat heeft bij de baten en de lasten geleid tot een
verschil van ca 100.000 euro ten opzichte van begroting. Daarnaast is over 2013 een bonus
ontvangen van het rijk en ook doorbetaald aan Alescon van ca 60.000 euro die niet was begroot. Het
resterende nadelige saldo op de lasten van 20.000 euro ontstaat grotendeels door een bijdrage aan
Alescon voor frictiekosten die zij maken in verband met het afslanken van de organisatie en het
moeten realiseren van door het bestuur afgesproken taakstellingen
Stimuleringsmaatregel werkgelegenheid
Het aantal werkzoekenden is in 2013 gestegen. Daarom heeft de gemeente meer middelen
ontvangen van het rijk om mensen te begeleiden bij het vinden van werk (€ 46.000). De ISD heeft
deze middelen (€ 46.000) voor dat doel ingezet. Deze uitgaven en inkomsten waren niet geraamd.

Overzicht afwijkingen cluster 3
Lasten
-/-27.000
39.000
-/- 57.000
-/- 26.000
-/-180.000
-/- 46.000
-/-6.000
-/- 303.000

Baten

45.000
160.000
46.000
4.000
255.000

V/N

Toelichting afwijking op de begroting

N
V
N/V
N
N/V
N/V
N/V
N/V

Apparaatskosten programma 19– zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten programma 30– zie toelichting apparaatskosten
Zuidlaardermarkt
Markten excl. Zuidlaardermarkt
Werkvoorzieningschappen
Stimuleringsmaatregel werkgelegenheid
Overige verschillen
Resultaat cluster 3

Afgerond op € 1.000
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Cluster 4 : Onderwijs

Programma's
Programma 25: Lokaal onderwijsbeleid
Financiële gegevens Cluster 4 : Onderwijs
Lasten
Programma
25. Lokaal onderwijsbeleid
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
3.261.050
-93.530
3.167.520
3.261.050
-93.530
3.167.520

Werkelijk
2013
3.509.313
3.509.313

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
161.075
-23.378
137.697
161.075
-23.378
137.697

Werkelijk
2013
184.940
184.940

Verschil
-341.793
-341.793

Baten
Programma
25. Lokaal onderwijsbeleid
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil
-47.243
-47.243

3.099.975

-70.152

3.029.823

3.324.372

-294.549

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

50.386
207.677
-157.291

51.390
142.905
-91.515

101.776
350.582
-248.806

163.873
345.137
-181.264

-62.097
5.445
-67.542

Resultaat na bestemming

2.942.684

-161.667

2.781.017

3.143.108

-362.091

Binnen cluster 4 is sprake van een negatief resultaat voor bestemming van € 295.000. De
belangrijkste afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel
waar het resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de
afwijkingen in de mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 1 bij deze jaarrekening.
Programma 25

Lokaal onderwijsbeleid

Het programma lokaal onderwijs laat een nadeel van € 295.000 zien. Dit nadeel ontstaat door een
groot aantal voor- en nadelen. Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen nader uitgewerkt. Verder
wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de afwijkingen.
MFA Paterswolde
De MFA Paterswolde gaat niet door. Daarom moet de boekwaarde van de MFA Paterwolde (de tot nu
toe gemaakte kosten) worden afgeboekt. De totale last hiervoor bedraagt € 320.000 en is verantwoord
op programma 25 (lokaal onderwijs). Conform het IAB-plan worden deze kosten gedekt uit de reserve
IAB . Het resultaat na bestemming is daarmee nihil.
Huisvesting Mariaschool
Voor de huisvesting van de Mariaschool is een maatschappelijk krediet verstrekt van € 113.000. In de
begroting was er vanuit gegaan dat alle uitgaven in 2013 zouden plaatsvinden. Dit blijkt niet het geval.
Derhalve wordt voorgesteld het voordeel ad € 62.000 (€ 100.000 minus overschrijding op de
apparaatskosten) in een bestemmingsreserve te storten conform bestaand beleid rondom
maatschappelijke kredieten.
MFA Yde
Sinds de ingebruikname van de MFA Yde treedt de gemeente vooralsnog op als beherende partij van
alle gebruikers. Deze lasten ad. € 30.000 waren niet geraamd. Hier staat een voordeel op de
inkomsten van gelijke omvang tegenover. De beheerkosten worden namelijk opgebracht door de
verschillende gebruikers.
Overige verschillen
• Er zijn meer verplichte inburgeringstrajecten aangeboden (en gefinancierd) dan de bijdrage
van het rijk toeliet en geraamd was. Deze overschrijding is gecompenseerd door een vrijval
vanuit het participatiebudget met € 14.000. Dit levert een voordeel op aan de batenkant van €
14.000.

155

•
•

Bij leerplicht stond een bedrag van € 15.000 geraamd aan uitgaven vanwege ontvangen
kwalifacatiegelden. Deze middelen zijn niet uitgegeven.
In 2012 was er een exploitatietekort bij mfa Borchkwartier. Conform afspraak moeten alle
gebruikers samen dit tekort dekken. De gemeente heeft daarom in 2013 een bedrag van €
8.500 moeten bijleggen voor 2012. Daarnaast was er sprake van een verhoging van de
vergoeding voor materiële instandhouding van €1.500 i.v.m. index sinds 2009.

Overzicht afwijkingen cluster 4
Lasten
-/-91.000
-/-320.000
-/-17.000
100.000
15.000
-/-16.000
-/-10.000
-/-30.000
27.000
-/- 342.000

Baten

14.000

30.000
3.000
47.000

V/N

Toelichting afwijking op de begroting

N
N
N/V
V
V
N
N
N/V
V/V
N/V

Apparaatskosten programma 25– zie toelichting apparaatskosten
MFA Paterswolde
Meer verplichte inburgeringstrajecten
Huisvesting Mariaschool
Leerplicht
Overig onderwijs
MFA Borchkwartier
MFA Yde
Overig
Resultaat cluster 4

Afgerond op € 1.000
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Cluster 5: Sociale samenhang en leefbaarheid

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

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
3.349.392
49.439
3.398.831
1.864.604
163.853
2.028.457
1.093.528
184.017
1.277.545
6.307.525
397.309
6.704.834

Werkelijk
2013
3.361.836
2.242.587
1.251.722
6.856.145

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
859.159
140.909
1.000.068
115.531
137.100
252.631
0
0
0
974.690
278.009
1.252.699

Werkelijk
2013
1.051.947
728.098
16.500
1.796.545

Verschil
36.995
-214.130
25.823
-151.312

Baten
Programma
26. Sport
21. Welzijn
22. Kunst en cultuur
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil
-51.879
-475.467
-16.500
-543.847

5.332.835

119.300

5.452.135

5.059.600

392.535

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

19.939
15.000
4.939

855.039
95.762
759.277

874.978
110.762
764.216

744.913
242.215
502.698

130.065
-131.453
261.518

Resultaat na bestemming

5.337.774

878.577

6.216.351

5.562.298

654.053

Binnen cluster 5 is sprake van een positief resultaat voor bestemming van € 392.000. De belangrijkste
afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel waar het
resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de
mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 1 bij deze jaarrekening.
Programma 21

Welzijn

Het programma welzijn laat een voordeel van € 261.000 zien. Dit voordeel ontstaat door een groot
aantal voor- en nadelen naast de apparaatskosten. Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen
nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de
afwijkingen.
Veerhuis
De lasten van het Veerhuis laten een nadeel van €108.000 zien. Dit nadeel kan voor een bedrag van
€ 42.000 worden toegeschreven aan het nog niet kunnen invullen van de taakstelling in 2013 op het
Veerhuis. Daartoe moest eerst het pand verkocht zijn. De overdracht van het Veerhuis heeft pas in
december 2013 plaatsgevonden. De rest van de overschrijding kan grotendeels worden verklaard
door ongeraamde kosten verbonden aan de verkoop (o.a. uitkoop van de beheerder). Hier tegenover
staat de niet geraamde verkoopopbrengst van € 388.000. Voor het resultaat op de verkoop ad €
327.000 zal bij de resultaatbestemming een voorstel gedaan worden. Dit bedrag is nodig om invulling
te geven aan de geraamde taakstelling bij het Veerhuis (zie voor verdere toelichting voorstel tot
resultaatbestemming).
Afboeken boekwaarden gymzaal en school Yde
Op de balans stonden nog boekwaarden voor de inmiddels gesloopte gymzaal en school in Yde. Deze
moeten afgeboekt worden. De totale last hiervan bedroeg € 171.000. Conform afspraken met de raad
staat hiertegenover staat een even grote onttrekking uit de reserve IAB (zie bijlage 1), waardoor het
resultaat na bestemming nihil is.
Project integraal accommodatiebeleid
Binnen het project IAB is de beleidslijn dat het overschot op het jaarlijks beschikbare budget voor het
IAB toegevoegd wordt aan de reserve IAB. Bij de najaarsbrief 2013 is het bedrag aan onderbesteding
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2013 geraamd op € 712.000. Dit bedrag is daarom opgenomen als geraamde dotatie aan de reserve
IAB, inclusief de in de primitieve begroting geraamde toevoeging aan de reserve IAB van € 3.000.
Per jaareinde heeft het project IAB een positief saldo van € 83.000, wat bovenop de eerder geraamde
dotatie, ook wordt toegevoegd aan de reserve IAB. Totaal € 794.000. Hierop moet een correctie van €
320.000 worden gemaakt, omdat de lasten verbonden aan het afboeken van de boekwaarde van MFA
Paterswolde ten laste van de reserve IAB moeten worden gebracht. Dit betekent dat per saldo €
478.000 aan de reserve IAB wordt toegevoegd i.v.m. onderbesteding van het IAB-budget 2013.
Sociale alliantie
De sociale alliantie met de provincie Drenthe liep door tot medio 2013. De bijbehorende uitgaven ad €
38.000 in 2013 waren niet geraamd. Tegenover dit nadeel staat echter een voordeel van € 49.000.
Aan de batenkant is namelijk de vrijval van al eerder voor dit doel ontvangen middelen terug te vinden.
In de vrijval zitten ook uren verwerkt. Hierdoor is de vrijval groten dan het hier genoemde nadeel.
Overige verschillen programma 21
• Paterswolde Noord wordt verhuurd aan twee gebruikers. Hiervoor worden kosten gemaakt.
Deze kosten worden weer op de gebruikers verhaald. Deze lasten (€ 17.000) en baten (€
15.000) zijn niet geraamd.
• In de najaarsbrief heeft een bijstelling op het huisvestingsprogramma plaatsgevonden die niet
nodig blijkt te zijn. Het voordeel ad € 14.000 wordt verrekend met de reserve IAB.
• In de ombuigingen sociaal domein is in 2013 € 14.000 meer gerealiseerd dan nodig was. Dit
voordeel wordt in 2014 meegenomen bij de totale realisatie van de ombuigingen in het sociale
domein.
• Verenigingen of organisaties nemen een deel van de kosten van nieuwe speelvoorzieningen
voor hun rekening. De gemeente betaalt eerst en ontvangt later de eigen bijdrage. Tegenover
de overschrijding op de uitgaven van € 20.000 staat dan ook een overschrijding op de
inkomsten van € 24.000. Per saldo resteert er dan op het speelruimteplan nog een klein
voordeel van € 4.000.

Programma 22
Kunst en cultuur
Het programma kunst en cultuur laat een voordeel van € 42.000 zien. Dit Voordeel ontstaat door een
klein aantal voor- en nadelen. Onderstaand zijn de twee belangrijkste verschillen nader uitgewerkt.
Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de afwijkingen.

Bibliotheek
Bij de bibliotheek is in de najaarsbrief het budget voor de bibliotheek abusievelijk opgehoogd ivm
indexering (landelijk vastgesteld) terwijl bij de begroting 2013 hier al rekening mee gehouden was. Er
is een voordeel van € 12.000.
Culturele alliantie
In 2013 hebben uitgaven plaatsgevonden in het kader van de culturele alliantie. Deze uitgaven
worden weer afgedekt door reeds vooruit ontvangen middelen in het kader van de culturele alliantie.
Deze uitgaven en inkomsten van € 13.000 stonden niet geraamd.
Programma 26
Sport
Het programma sport laat een voordeel van € 89.000 zien. Dit voordeel ontstaat door een groot aantal
voor- en nadelen naast de apparaatskosten. Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen nader
uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de
afwijkingen.
Combinatiefunctionarissen
De provincie Drenthe heeft € 23.000 extra beschikbaar gesteld voor de combinatiefunctionarissen
sport en cultuur. Daarnaast heeft de gemeente een niet geraamde deelnemersbijdrage ontvangen van
€ 16.000. Conform het raadsbesluit van 27 september 2011 worden overschotten vanuit de exploitatie
combinatiefuncties aan het eind van het jaar aan de reserve toegevoegd ter dekking van de
uitvoeringskosten van de regeling op langere termijn.
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Overige verschillen programma 26
• De door de raad beschikbaar gestelde middelen van € 25.000 voor de externe projectleider
Aqualaren zullen pas in 2014 worden ingezet. Derhalve vindt er ook geen onttrekking uit de
reserve plaats.
• Aqualaren krijgt vanwege een wetswijziging per 2012 de energiebelasting naar het nu uitziet
niet meer terug. Een eventueel tekort wat bij hen op de begroting ontstaat, moet door de
gemeente cf het convenant worden bijgelegd. Het gaat om een bedrag van € 17.000.
• Ritola is een lening kwijtgescholden ivm met het aan deze vereniging overdragen van de
kleedaccommodatie. Vanwege de technische verwerking ontstaat een voordeel aan de
lastenkant van € 38.000 en een nadeel aan de batenkant van € 38.000.
• Bij de binnensportaccommodaties is een voordeel behaald van € 21.000 op de
schoonmaakkosten. Voor de voorjaarsnota zal bekeken worden of bijstelling kan plaatsvinden.
• In 2011 heeft de gemeente subsidie ontvangen van de VSG voor de uitvoering van het project
Sport Lokaal Samen t.b.v. het versterken van een lokaal netwerk sport, bewegen en onderwijs
met een focus op jongeren in het voortgezet onderwijs. Het laatst deel van de uitvoering van
SLS was in 2013 (lasten: € 10.000). Deze uitgaven waren niet geraamd. Tegenover deze
uitgaven staat een vrijval van de reeds vooruit ontvangen subsidie van een gelijke omvang.

Overzicht afwijkingen cluster 5
Lasten
16.000
-/- 28.000
-/-105.000
-/- 171.000
83.000
-/-38.000
-/-17.000
14.000
14.000
-/-20.000
12.000
25.000
-/-17.000
38.000
21.000
-/-10.000
-/-13.000
45.000
-/- 151.000

Baten

388.000

49.000
39.000
15.000

24.000

-/-38.000
10.000
13.000
43.000
543.000

V/N
V
N
N/V
N
V
N/V
V
N/V
V
V
V
V
V
N
V/N
V
N/V
N/V
V/V
N/V

Toelichting afwijking op de begroting
Apparaatskosten programma 21– zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten programma 26– zie toelichting apparaatskosten
Veerhuis
Afboeken boekwaarden gymzaal en school Yde
Project integraal accommodatiebeleid
Sociale alliantie
Combinatiefuntionarissen
Paterswolde Noord
Huisvestingsprogramma
Ombuigingen sociaal domein
Speelruimteplan
Bibliotheek
Aqualaren externe projectleider
Aqualaren energiebelasting
Ritola
Schoonmaakkosten binnensportaccommodaties
Project Sport Lokaal Samen
Culturele alliantie
Overig
Resultaat cluster 5

Afgerond op € 1.000
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Cluster 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Programma's
Programma 27: Inkomensvoorzieningen
Programma 28: Maatschappelijke ondersteuning
Programma 29: Minimabeleid
Programma 23: Maatschappelijke zorg en volksgezondheid
Financiële gegevens Cluster 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Lasten
Programma
27. Inkomensvoorzieningen
28. Maatschappelijke ondersteuning
29. Minimabeleid
23. Maatschappelijke zorg en volksgezondheid
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
6.427.245
-93.000
6.334.245
5.169.340
137.827
5.307.167
707.990
7.459
715.449
1.632.805
-44.759
1.588.046
13.937.380
7.527 13.944.907

Werkelijk
2013
5.868.820
5.198.046
831.355
1.650.679
13.548.900

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
5.051.009
207.991
5.259.000
700.063
177.327
877.390
0
0
0
0
0
0
5.751.072
385.318
6.136.390

Werkelijk
2013
5.141.558
933.537
0
9.144
6.084.239

Verschil
465.425
109.120
-115.906
-62.633
396.007

Baten
Programma
27. Inkomensvoorzieningen
28. Maatschappelijke ondersteuning
29. Minimabeleid
23. Maatschappelijke zorg en volksgezondheid
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil
117.442
-56.147
0
-9.144
52.151

8.186.308

-377.791

7.808.518

7.464.661

343.856

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

0
0
0

23.376
19.833
3.543

23.376
19.833
3.543

30.489
0
30.489

-7.113
19.833
-26.946

Resultaat na bestemming

8.186.308

-374.248

7.812.061

7.495.151

316.910

Binnen cluster 6 is sprake van een positief resultaat voor bestemming van € 344.000. De belangrijkste
afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel waar het
resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de
mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 1 bij deze jaarrekening.
Programma 23

Maatschappelijke zorg en volksgezondheid

Het programma maatschappelijke zorg en volksgezondheid laat een nadeel van € 53.000 zien. Dit
nadeel ontstaat met name door overschrijding op de apparaatskosten. Onderstaand is één groter
voordeel nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht
van de afwijkingen.
Jeugdgezondheid uniform deel
Bij jeugdgezondheid uniform deel is € 17.000 minder uitgegeven dan geraamd. Deze lasten stonden
geraamd op een stelpost onvoorzien. Er was in 2013 geen bestedingsdoel voor deze middelen. Deze
middelen krijgen in de toekomst een bestedingsdoel binnen de transities.
Programma 27

Inkomensvoorzieningen

Het programma inkomensvoorzieningen laat een voordeel van € 348.000 zien. Dit voordeel ontstaat
door diverse afwijkingen naast de afwijking op de apparaatskosten. Onderstaand staan de grootste
afwijkingen nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht
van de afwijkingen.
Bedrijfsvoeringskosten ISD
De bedrijfsvoeringskosten van de ISD laten een voordeel van € 202.000 zien. Dit komt doordat een
deel van de bedrijfsvoeringskosten door de ISD kan worden afgedekt door middel van externe
financiering uit het participatiebudget.
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Bijstandsverlening zelfstandigen
Er is minder verstrekt aan bijstandsverlening zelfstandigen. Hier tegenover staan ook minder
inkomsten van het rijk ad € 168.000. Per saldo resteert een voordeel van € 22.000.
Bijstandsuitkeringen
Er zijn minder bijstandsuitkeringen verstrekt dan geraamd waardoor per saldo rond € 129.000 minder
aan bijstandsuitkeringen behoefde te worden betaald.
BUIG uitkering
De gemeente heeft € 50.000 meer aan BUIG uitkering ontvangen van het rijk ivm herinvoering van het
zgn trap op trap af systeem dan verwacht.
Programma 28

Maatschappelijke ondersteuning

Het programma maatschappelijke ondersteuning laat een voordeel van € 165.000 zien. Dit voordeel
ontstaat door diverse afwijkingen naast de apparaatskosten. Onderstaand staan de grootste
afwijkingen nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht
van de afwijkingen.
Collectief vervoer
Bij het collectieve vervoer gaat het om een openeinderegeling waarbij mensen met een fysieke of
sociale beperking gebruik kunnen maken van taxivervoer. Hiervoor hebben mensen een individuele
indicatie nodig. Sinds 2010 schommelen de kosten op gemiddeld € 440.000 per jaar. In 2013 is er €
445.000 begroot en bleven de kosten beperkt tot € 422.000 wat een voordeel oplevert van € 33.000.
Woningaanpassingen
Bij woningaanpassingen gaat het om een openeinderegeling waarbij mensen met een fysieke
beperking gebruik kunnen maken van een individuele voorziening voor het geschikt maken van hun
woning. Hiervoor hebben mensen een individuele indicatie nodig. Het gaat vaak om grote kosten per
verbouwing dus de kosten zijn moeilijk in te schatten en zijn dus voor 2013 redelijk nauwkeurig met
een voordeel van € 37.000.
Wmo huishoudellijke hulp Wmo-PGB
Bij de Wmo huishoudelijke hulp en Wmo-PGB gaat het om een openeinderegeling waarbij mensen
met een fysieke of sociale beperking gebruik kunnen maken van ondersteuning bij hun huishouden.
Sinds 2011 is er een tekort van ongeveer € 70.000 per jaar. In 2013 zijn er heronderzoeken gedaan
en zijn indicaties in overleg met de klant aangepast. De financiële gevolgen hiervan zullen in 2014
merkbaar zijn wat het tekort moet beperken. In 2013 is € 85.000 meer uitgegeven dan begroot.
Wmo collectieve voorzieningen
Naast individuele voorzieningen die we vanuit de Wmo verstrekken aan onze inwoners met een
sociale of fysieke beperking, organiseren we ook algemene en collectieve voorzieningen. Hierbij gaat
het onder andere om geestelijke verzorging, subsidieverstrekkingen aan initiatieven in het kader van
de leefbaarheid, Wmo boodschappendienst. Het gebruik van deze voorzieningen en de bijbehorende
kosten) zijn variabel (openeinderegeling). In 2013 is er een voordeel van € 83.000.
Minimabeleid in natura
Er is minder een beroep gedaan op het aanvullende minimabeleid in natura dan verwacht. Dit levert
een voordeel van € 45.000 op.
Noodfonds
De raad heeft op 10 december 2013 besloten om € 19.000 extra toe te voegen aan het noodfonds.
Deze middelen waren afkomstig uit extra armoedegelden van het rijk. Deze middelen zijn niet meer
benut in 2013.
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp
Mensen betalen een eigen bijdrage voor de Wmo huishoudelijke hulp als zij hier financieel de
mogelijkheid toe hebben, het CAK doet de inning. De baten zijn niet nauwkeurig in te schatten omdat
de inning afhankelijk is van mensen hun inkomen en vermogen waarop de gemeente geen zicht heeft.
Het voordeel van € 20.000 is een afwijking van 2,6 % op de begrote inschatting.
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Transitie jeugdzorg
Er zijn € 19.000 meer inkomsten voor invoering van de transitie Jeugdzorg ontvangen dan begroot.
Programma 29

Minimabeleid

Het programma minimabeleid laat een nadeel van € 116.000 zien. Dit nadeel ontstaat door diverse
afwijkingen. Onderstaand staan de drie grootste afwijkingen nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen
naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de afwijkingen.
Bijzondere bijstand
Het beroep op bijzondere bijstand is groter dan verwacht en heeft een nadeel van € 91.000 tot gevolg.
Schuldhulpverlening
Er is een groter beroep gedaan op schuldhulpverlening dan verwacht. Dit heeft een nadeel van 40.000
euro tot gevolg.
Kwijtschelding belastingen
Er hebben minder kwijtscheldingen voor de belastingen plaatsgevonden dan verwacht. Dit geeft een
voordeel van € 15.000.

Overzicht afwijkingen cluster 6
Lasten
-/-102.000
-/- 56.000
-/-32.000
17.000
202.000
190.000
129.000

Baten

-/-168.000
50.000

33.000
37.000
-/-85.000
83.000
45.000
19.000
20.000
19.000
-/-91.000
-/-40.000
15.000
32.000
396.000

27.000
- 52.000

V/N

Toelichting afwijking op de begroting

N
N

Apparaatskosten programma 23– zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten programma 27– zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten programma 28– zie toelichting apparaatskosten
Jeugdgezondheid uniform deel.
Bedrijfsvoeringskosten ISD
Bijstandsverlening zelfstandigen
Bijstandsuitkeringen
BUIG uitkering
Collectief vervoer
Woningaanpassingen
Wmo huishoudelijke hulp en Wmo-PGB
Collectieve voorzieningen Wmo
Minimabeleid in natura
Noodfonds
Eigenbijdrage huishoudelijke hulp
Transitie jeugdzorg
Bijzondere bijstand
Schuldhulpverlening
Kwijtschelding belastingen
Overig
Resultaat cluster 6

V
V
V/N
V
V
V
V
N
V
V
V
V
V
N
N
V
V/V
V/N

Afgerond op € 1.000
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Cluster 7: Gezonde leefomgeving

Programma's
Programma 17: Monumentenzorg
Programma 20: Milieu
Programma 9: Riolering en waterhuishouding
Programma 10: Openbaar groen
Programma 11: Begraven
Programma 12: Reiniging
Financiële gegevens Cluster 7: Gezonde leefomgeving
Lasten
Programma
17. Monumentenzorg
20. Milieu
9. Riolering en waterhuishouding
10. Openbaar groen
11. Begraven
12. Reiniging
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
174.401
0
174.401
682.152
138.500
820.652
2.961.271
-183.917
2.777.354
2.752.560
95.763
2.848.323
471.910
-25.339
446.571
3.191.567
-149.381
3.042.186
10.233.861
-124.374 10.109.487

Werkelijk
2013
168.261
803.980
2.814.592
2.977.002
332.743
2.988.080
10.084.657

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
5.542
0
5.542
0
0
0
3.106.565
-314.411
2.792.154
12.384
0
12.384
466.178
0
466.178
3.564.024
-155.060
3.408.964
7.154.693
-469.471
6.685.222

Werkelijk
2013
7.583
43.208
2.787.180
76.000
347.089
3.354.858
6.615.918

Verschil
6.140
16.672
-37.238
-128.679
113.828
54.107
24.830

Baten
Programma
17. Monumentenzorg
20. Milieu
9. Riolering en waterhuishouding
10. Openbaar groen
11. Begraven
12. Reiniging
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil
-2.041
-43.208
4.974
-63.616
119.089
54.107
69.304

3.079.168

345.097

3.424.265

3.468.739

-44.474

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

535.140
17.389
517.751

57.271
329.444
-272.173

592.411
346.833
245.578

509.633
264.767
244.866

82.778
82.066
712

Resultaat na bestemming

3.596.919

72.924

3.669.843

3.713.605

-43.762

Binnen cluster 7 is sprake van een negatief resultaat voor bestemming van € 44.000. De belangrijkste
afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel waar het
resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de
mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 1 bij deze jaarrekening.
Programma 9

Riolering en waterhuishouding

Het programma riolering en waterhuishouding kent een nadeel van € 42.000. Dit nadeel ontstaat
naast de apparaatskosten door een groot aantal voor- en nadelen. Onderstaand zijn de belangrijkste
verschillen nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht
van de afwijkingen.
Riolering elektriciteit
De in de begroting 2013 opgenomen middelen voor elektriciteit zijn € 10.000 lager dan benodigd. In
de voorjaarsnota zal een voorstel tot structurele aanpassing van dit budget volgen.
Riolering inhuur
Op riolering is verder een overschrijding van € 218.000 te zien. Dit is met name veroorzaakt door extra
inhuur. In 2013 is er extra ingehuurd voor riolering voor de voorbereiding, om te versnellen in de
uitvoering van het maatregelenplan riolering, onderzoek naar rioolproblemen Groningerweg en ter
ondersteuning voor dagelijks onderhoud van riolering (verstoppingen) en gemalen.
Tegenover deze extra inhuur staat dat er minder uren door eigen werknemers zijn verantwoord dan
begroot. Dit komt onder meer doordat vacatureruimtes niet intern zijn ingevuld, maar extern. Zie voor
een verdere toelichting op de apparaatskosten de algemene toelichting hierop op pagina 142.
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Drainages reinigen
In 2013 heeft minder onderhoud plaatsgevonden aan de drainages omdat in 2012 grondig onderhoud
is uitgevoerd. Dit levert een voordeel van € 26.000 op.
Verrekend met reserves
Het programma riolering sluit na resultaatbestemming op € 0. Voor bestemming laat dit programma
een nadeel ten opzichte van de begroting van € 42.000 zien.
In de begroting stond per saldo een storting in een aantal reserves geraamd van € 15.000. In
werkelijkheid is dat per saldo een onttrekking van € 27.000 geworden. Het verschil van € 42.000
hiertussen dekt het nadeel op het programma 9 na bestemming. De uiteindelijke onttrekking van €
27.000 is opgebouwd uit een onttrekking van € 67.000 uit de reserve riolering een storting van €
35.000 in de reserve egalisatiereserve BTW-compensatie en een storting van € 5.000 in de reserve
mechanisatie buitendienst.

Programma 10

Openbaar groen

Het programma openbaar groen kent een nadeel van € 65.000. Dit nadeel ontstaat naast de
apparaatskosten door een groot aantal voor- en nadelen. Onderstaand zijn de belangrijkste
verschillen nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht
van de afwijkingen.
Plantsoenonderhoud
Door de lange winter en de grote storm in oktober is er weinig geld besteed aan reconstructies
(minder gebruik machines en plantmateriaal). Dit levert een voordeel van € 20.000 op.
Dorpsgroen
Met een aantal BBL-ers zijn er problemen geweest zoals ziekte en vroegtijdige uittreding. Hierdoor zijn
er salarisgelden overgebleven ter hoogte van € 11.000.
Verkoop tractie en veiling
Er is een vrachtauto en veegauto verkocht. Tevens heeft een online veiling (uniek in Nederland)
plaatsgevonden waarbij overtollige spullen van de buitendienst zijn geveild. De opbrengst van de
verkoop en de veiling ad € 55.000 was niet geraamd.
Programma 11

Begraven

Het programma begraven kent een nadeel van € 5.000. Dit saldo is opgebouwd uit een afwijking op
de apparaatskosten en één afwijking op de begraafrechten. Onderstaand is deze afwijking nader
uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de
afwijkingen.
Begraafrechten
Er zijn minder nieuwe graven en urnen uitgegeven. We zien de laatste jaren meer crematies. Tevens
wordt de as vaker verstrooid i.p.v. het in urn/monument te plaatsen. In totaal levert dit € 118.000
minder inkomsten op dan geraamd.

Programma 12

Reiniging

Het programma reiniging kent in totaal geen voor- of nadeel; het programma sluit op € 0. Toch kent dit
programma afwijkingen op de apparaatskosten en een aantal voor- en nadelen. Onderstaand zijn de
belangrijkste verschillen nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een
gedetailleerder overzicht van de afwijkingen.
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Nascheiden kunstoffolieverpakking
Voor het nascheiden van kunstoffolieverpakking moet de gemeente betalen. Afhankelijk van de
hoeveelheid plastic dat uit het nascheiden wordt gehaald, krijgt de Gemeente Tynaarlo ook weer een
vergoeding. Deze bedragen kunnen fluctueren. Op de kosten van het nascheiden zit een nadeel van €
100.000 op de opbrengsten zit een voordeel van € 109.000. Daarnaast is er in 2013 ook gestart is met
het voorscheiden van plastics. De geplande startdatum was 1 januari 2013. Dit is 1 mei geworden. Dit
heeft geleid tot minder uitgaven ad € 20.000 dan geraamd voor de inzameling. Per saldo ontstaat zo
een voordeel van € 29.000 op het scheiden van kunstoffolieverpakking.
Afvalstoffenheffing variabel gedeelte
Op 1 mei 2013 is de gemeente Tynaarlo begonnen met het gescheiden inzamelen van plastics. Dit is
voor de inwoners gratis. Daardoor zijn er minder kilo’s restafval ingezameld, waardoor minder
variabele afvalstoffenheffing in rekening kon worden gebracht. Het gaat om een nadeel van € 53.000.
Minder afval/lagere opbrengst milieustraat
Er is minder afval aangeboden dan verwacht. Minder afval betekent lagere transportkosten en lagere
verwerkingskosten. Samen geeft dit een voordeel van € 40.000. Minder afval leidt ook tot minder
opbrengsten bij de milieustraat zelf en bij de doorverkoop van het oud papier en metaal. Tevens lag
de vergoeding voor oud papier en metaal lager dan geraamd. In totaal heeft dit geleid tot lagere
opbrengsten van € 64.000. Per saldo ontstaat een nadeel van € 24.000.
Zwerfvuil openbare ruimte
Er zijn minder uren door derden besteed aan het opruimen van zwerfvuil. Het afgesproken
kwaliteitsniveau is echter grotendeels behaald. In totaal is er € 25.000 minder uitgegeven. Daarnaast
hebben we een extra vergoeding ad. € 39.000 toegekend gekregen van Nedvang voor projecten om
het zwerfvuil in de openbare ruimte te beperken.
Voorziening reiniging
Eventuele voordelen of nadelen op het programma reiniging worden altijd verrekend met de
voorziening reiniging. Geraamd was een bedrag van € 236.000 uit de voorziening te onttrekken. In
werkelijkheid hoefde er maar € 142.000 onttrokken te worden. Hierdoor is er € 92.000 minder uit de
voorziening reiniging gehaald dan geraamd (is een nadeel voor de begroting).

Programma 17

Monumentenzorg

Het programma monumentenzorg omvat geen noemenswaardige afwijkingen (€ 8.000 voordeel).
Programma 20

Milieu

Het programma milieu kent een voordeel van € 60.000. Dit voordeel ontstaat naast de
apparaatskosten door een groot aantal voor- en nadelen. Onderstaand zijn de belangrijkste
verschillen nader uitgewerkt. Verder wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht
van de afwijkingen.
Digitalisering milieudossiers
Er was € 20.000 geraamd voor de digitalisering van milieudossiers. Het geld is niet ingezet omdat
voorrang is gegeven aan de digitalisering van bouwdossiers en gewacht is op afstemming met de
RUD over de wijze van digitalisering van milieudossiers.
Milieubeheer algemeen
Op de middelen bestemd voor milieubeheer algemeen zit een voordeel van € 14.000. Deze middelen
zijn bestemd voor incidentele handhavingskosten. In 2013 zijn deze middelen niet nodig gebleken.
Frictiekosten RUD
Omdat de RUD later operationeel is geworden, waren de benodigde frictiekosten in 2013 € 15.000
lager dan verwacht.
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Klimaatcontract
Voor uitgevoerde activiteiten in het kader van het klimaatcontract met de provincie kon een bedrag
van € 14.000 aan vooruit ontvangen subsidie vrijvallen. Deze inkomsten waren niet geraamd.
Vervolgonderzoek energielandgoed
Er was € 13.000 geraamd voor de eerste activiteiten volgend op het haalbaarheidsonderzoek
energielandgoed Vriezerbrug-Zuid. Door prioritering in de werkzaamheden konden pas eind 2013
vervolgstappen worden gezet. Daardoor zijn de uitgaven € 11.000 lager uitgevallen dan geraamd.

Overzicht afwijkingen cluster 7
Lasten

Baten

158.000
-/-166.000
119.000
31.000
-/-33.000
-/-10.000
-/-218.000
26.000
11.000
20.000

-/-80.000
40.000
25.000

55.000
-/-118.000
109.000
-/-53.000
-/-64.000
39.000
-/-92.000

20.000
14.000
15.000
14.000
11.000
42.000
25.000

41.000
69.000

V/N

Toelichting afwijking op de begroting

V
N
V
V
N
N
N
V
V
V
V
N
N/V
N
V/N
V
N
V
V
V
V
V
V/V
V/N

Apparaatskosten programma 9– zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten programma 10– zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten programma 11– zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten programma 12– zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten programma 20– zie toelichting apparaatskosten
Riolering elektriciteit
Riolering inhuur
Drainages reinigen
Dorpsgroen
Plantsoenonderhoud
Verkoop tractie en veiling
Begraafrechten
Nascheiden kunstoffolieverpakking
Afvalstoffenheffing variabel gedeelte
Minder afval/lagere opbrengst milieustraat
Zwerfvuil openbare ruimte
Voorziening reiniging
Digitalisering milieudossiers
Milieubeheer algemeen
Frictiekosten RUD
Klimaatcontract
Vervolgonderzoek energielandgoed
Overige verschillen
Resultaat cluster 7

Afgerond op € 1.000
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Cluster 8:Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

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

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
29.029.606
620.736 29.650.342
1.267.229
221.004
1.488.233
2.652.377
-82.306
2.570.071
32.949.212
759.434 33.708.646

Werkelijk
2013
15.672.512
1.843.756
2.735.245
20.251.512

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
28.409.179
483.298 28.892.478
0
0
0
2.183.139
-234.252
1.948.887
30.592.318
249.046 30.841.364

Werkelijk
2013
9.503.519
141.036
1.930.633
11.575.189

19.388.958
-141.036
18.254
19.266.176

Verschil
13.977.831
-355.523
-165.174
13.457.134

Baten
Programma
14. Grondbedrijf
15. Ruimtelijke ontwikkeling
16. Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil

2.356.894

510.388

2.867.282

8.676.323

-5.809.042

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

175.000
757.579
-582.579

281.000
-25.404
306.404

456.000
732.175
-276.175

637.257
1.302.876
-665.619

-181.257
-570.701
389.444

Resultaat na bestemming

1.774.315

816.792

2.591.107

8.010.704

-5.419.597

Binnen cluster 8 is sprake van een negatief resultaat voor bestemming van € 5.809.042 negatief. De
belangrijkste afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel
waar het resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de
afwijkingen in de mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 1 bij deze jaarrekening.
Programma 14

Grondbedrijf

Het programma grondbedrijf kent een nadeel van € 5.411.127. De toelichting van de afwijkingen op
programma 14 kent een andere indeling dan die bij de andere programma’s.
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.
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Binnen programma 14 is sprake van een negatief resultaat. Dit resultaat bestaat uit de volgende vooren nadelen:
Grondbedrijf 1401
Voordelen
Winstneming Oranjepolder
Ambtelijke inzet
Vrijval voorziening Ter Borch

157.144
230.095
559.892
947.131

Nadelen
Verliezen grondexploitaties
Bijdrage inzake Kranenburg Zuid
Afwaardering gronden De Bronnen
Boekwaardeplafond

138.754
1.000.000
4.751.464
102.571
5.992.789
-5.045.658

Grondzaken 1402
Voordelen
Meeropbrengsten Grondverkopen
Meeropbrengsten huren en pachten

23.896
35.511
59.407

Nadelen
Ambtelijke inzet en inhuur
Belastingen
Onderhoud en overige

34.776
9.450
7.500
51.726
7.681

Initiatieven en overige projecten 1403
Voordelen
Resultaat Generaal Snijdersweg

100.000
100.000

Nadelen
Ambtelijke inzet en inhuur
Afwaardering Centrumplan Eelde
Voorziening Centrum Eelde

11.791
180.743
250.000
442.534
-342.534

Winstneming Oranjepolder
In 2013 is er een woning verkocht aan de Oranjepolder waardoor er nu een winstneming kan
plaatsvinden van € 157.144,Vrijval deel voorziening taakstelling Ter Borch
Vanaf 2013 is een taakstelling van 5% over de nog binnen dit complex te plegen investeringen
opgelegd. Dit komt neer op een nominaal bedrag van ruim € 1 mln. In verband hiermee is van het
berekende verlies over 2012 een voorziening gevormd voor hetzelfde bedrag. Wanneer de
taakstellende bezuiniging is gerealiseerd kan deze voorziening weer (deels) vrijvallen. In 2013 is deze
taakstelling gerealiseerd waardoor een deel namelijk € 559.892 kan vrijvallen.
Ambtelijke inzet
Er zijn, evenals voorgaande jaren, ook in 2013 minder uren toegerekend aan projecten.
Zoals ook vorig jaar al aangegeven wordt dit veroorzaakt door de toenemende verschuiving van
actieve grondpolitiek naar een mix van ontwikkelplanologie en faciliterend grondbeleid. Tevens zijn
minder uren geschreven dan begroot op product 14.01 grondbedrijf waardoor een voordeel ontstaat
op de apparaatskosten van € 230.095.
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Verliezen grondexploitaties
De projecten Donderen en Bedrijventerrein Vriezerbrug sluiten negatief. Het te nemen verlies ad €
75.406,- van het project Donderen wordt met name veroorzaakt doordat er een neerwaartse
grondprijsbijstelling heeft plaatsgevonden i.v.m. de wens voor realisatie van starterswoningen in
Donderen.
De uitgifte van het bedrijventerrein Vriezerbrug is afgelopen jaar behoorlijk achtergebleven t.o.v. van
de ramingen. In verband hiermee is voor de komende jaren het uitgiftetempo neerwaarts bijgesteld.
Dit heeft geresulteerd in een voorzien verlies van € 63.348,Boekwaardeplafond
Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door de verdere afwaardering van de gronden Broekveldt.
Op dit moment bestaat er geen reëel en stelling voornemen om deze gronden in de nabije toekomst te
bebouwen. In verband hiermee dienen de gronden afgewaardeerd te worden naar de huidige
marktwaarde.
Centrumplan Eelde
Door gewijzigde omstandigheden heeft conform het voorzichtigheidsbeginsel een afwaardering
plaatsgevonden op de boekwaarde van € 180.743 en is een voorziening gevormd van € 250.000.
Bijdrage Kranenburg Zuid
Dit betreft een deel van de bijdrage aan de uitkomsten van het mediationtraject. Het restant (1,5 mln)
is voorzien in de grondexploitatie Ter Borch
Afwaardering gronden De Bronnen
Wanneer er geen reëel en stellig voornemen meer bestaat voor bebouwing van de gronden in de
nabije toekomst, dienen de gronden conform BBV te worden afgewaardeerd naar de huidige
bestemming. In dit geval is dat de agrarische waarde. Omdat dit voornemen na balansdatum
consequenties heeft voor de waardering van de gronden op balansdatum, dient deze last nog te
worden verwerkt in het jaar 2013.

Programma 15

Ruimtelijke ontwikkeling

Het programma ruimtelijke ontwikkeling kent een nadeel van € 214.000. Dit nadeel ontstaat door een
groot aantal voor- en nadelen. Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen nader uitgewerkt. Verder
wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de afwijkingen.
Planologie/beleid
Het afgelopen jaar hebben minder uitgaven plaatsgevonden dan geraamd op planologie ad € 13.000.
Dit komt met name door minder externe inzet bij juridische ondersteuning.
Landschapselementen
In 2013 is 98.000 euro uitgegeven aan particuliere landschapselementen. Dit was niet geraamd. Hier
staan ook niet geraamde inkomsten van gelijke omvang tegenover vanuit de provincie, het regiofonds
en een eigen gemeentelijke bijdrage vanuit vitaal platteland.

Komplan Paterswolde
In 2013 is er € 133.000 meer uitgegeven aan het Komplan Paterswolde dan geraamd. Hiertegenover
staan niet geraamde inkomsten van € 38.000. Deze extra inkomsten komen van de Albert Heijn op
basis van een anterieure overeenkomst. Voor een bedrag van ca 46.000 kunnen de extra uitgaven
gedekt worden uit het voorbereidingskrediet Komplan Paterswolde (dekking via onttrekking reserve).
Voor het restant ad € 49.000 zal bij de resultaatbestemming van de jaarrekening een voorstel gedaan
worden om dit te dekken uit het uitvoeringskrediet Komplan Paterswolde wat de raad op 7 januari
2014 heeft verstrekt. Hiermee zou het resterende nadeel weer teniet gedaan worden.
Planschadeclaims
Er is dit jaar minder uitgekeerd aan planschadeclaims dan begroot. Dit is mede een gevolg van het feit
dat wij de verantwoordelijkheid voor het eventueel betalen van planschade zoveel mogelijk via een
overeenkomst neerleggen bij initiatiefnemers.
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Regiobijdrage Groningen-Assen
De regiobijdrage is vanaf 2013 met € 85.000 naar beneden bijgesteld. Dit is een gevolg van het
aangepaste convenant met de bijbehorende inhoudelijke en financiële afspraken. Dit levert een
voordeel op van € 85.000. In de begroting 2014 is de bijdrage aan de regio al met dit bedrag naar
beneden bijgesteld.

Gebiedsregie Zuidlaren
Op gebiedsregie Zuidlaren is een nadeel van € 26.000 te vinden. Dit nadeel wordt met name
veroorzaakt door de externe inhuur tbv de begeleiding van de klankbordgroep Zuidlaren.
Vitaal platteland
Er is € 13.000 meer uitgegeven aan het maatschappelijke krediet vitaal platteland dan geraamd. Deze
uitgaven zijn conform het krediet vitaal platteland en worden dan ook afgedekt door een onttrekking uit
de reserve.
Brinkenplan
In 2013 is voor het maatschappelijke krediet Brinkenplan € 65.000 meer uitgegeven dan geraamd. De
uitgaven zijn conform het krediet en worden dan ook afgedekt door een onttrekking uit de reserve.
Programma 16

Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing

Het programma ruimtelijke ontwikkeling kent een nadeel van € 184.000. Dit nadeel ontstaat door een
groot aantal voor- en nadelen. Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen nader uitgewerkt. Verder
wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de afwijkingen.
Woonwagenerven
In de begroting is een bedrag van € 25.000 opgenomen voor calamiteiten en opschoonacties met
betrekking tot woonerven. Deze hebben zich in 2013 niet voorgedaan. Hierdoor ontstaat een voordeel
van € 25.000. Vanaf de begroting 2014 is dit budget al met € 25.000 naar beneden bijgesteld.
Project Nieuwe Akkers
In april 2013 heeft de raad een krediet van € 1.550.000 beschikbaar gesteld. Hiervan werd € 218.000
gedekt uit de Argi. Dit betrof een bijstelling van een eerder beschikbaar gesteld krediet. De onttrekking
van € 218.000 is wel in 2013 doorgevoerd, echter niet begroot als onttrekking in de
programmarekening. Tegelijk met het krediet is € 71.000 extra t.l.v. de argi beschikbaar gesteld. Dit
bedrag is wel begroot. Ook deze onttrekking is werkelijk geboekt t.g.v. het krediet in 2013.
Dit verklaard het verschil bij de analyse van het programma, waar wel de last verbonden aan de
onttrekking van € 71.000 is begroot, maar niet de last verbonden aan de onttrekking van € 218.000.
Bouw- en welstandscommissie
De werkelijke kosten voor de bouw- en welstandscommissie zijn € 10.000 lager dan geraamd. De
particuliere kavelverkoop is iets achtergebleven bij de raming en dit heeft ook zijn effect op de bouw
en welstandskosten.
Bouwvergunningen Ter Borch
Er zijn minder kosten gemaakt die gerelateerd zijn aan de bouwvergunningen Ter Borch. Dit levert
een voordeel op van € 12.000. Daartegenover is er € 19.000 minder binnengekomen aan bouwleges
Ter Borch. Beide afwijkingen zijn een gevolg van het iets achterblijven van de kavelverkoop.
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Overzicht afwijkingen cluster 8
Lasten
-/-132.000
13.978.000
13.000
-/-98.000
-/-133.000
26.000
85.000
-/-26.000
-/-13.000
-/-65.000
25.000
-/-218.000
10.000
12.000
-/-6.000
13.458.000

Baten
-/-19.389.000
98.000
38.000

-/-19.000
6.000
-/-19.266.000

V/N
N
V/N
V
N/V
N/V
V
V
N
N
N
V
N
V
V/N
V/V
V/N

Toelichting afwijking op de begroting
Apparaatskosten programma 15– zie toelichting apparaatskosten
Grondbedrijf
Planologie/beleid
Komplan Paterswolde
Planschadeclaims
Regiobijdrage Groningen-Assen
Gebiedsregie Zuidlaren
Vitaal platteland
Brinkenplan
Woonwagenerven
Project nieuwe Akkers
Bouw en welstandscommissie
Bouwvergunningen Ter Borch
Overige verschillen
Resultaat cluster 8
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Cluster 9: Financiering

Programma's
Programma 2: Budgetcyclus
Programma 7: Algemene middelen
Financiële gegevens Cluster 9: Financiering
Lasten
Programma
2. Budgetcyclus
7. Algemene middelen
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
175.044
0
175.044
9.335.082 -4.310.325
5.024.757
9.510.126 -4.310.325
5.199.801

Werkelijk
2013
191.296
5.266.589
5.457.885

Primitieve
begroting

Werkelijk
2013

Verschil
-16.252
-241.832
-258.084

Baten
Programma
2. Budgetcyclus
7. Algemene middelen
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Begrotings- Begroting
wijzigingen
Totaal
0
0
0
37.910.976
-632.188 37.278.788
37.910.976
-632.188 37.278.788

-28.400.850

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

2.322.911
5.728.594
-3.405.683

Resultaat na bestemming

-31.806.533

Verschil

0
38.228.855
38.228.855

0
-950.067
-950.067

-3.678.137 -32.078.987 -32.770.970

691.983

3.242.840
5.140.153
-1.897.313

59.705
132.257
-72.552

-2.242.319 -34.048.852 -34.668.283

619.430

979.634
-456.184
1.435.818

3.302.545
5.272.410
-1.969.865

Binnen cluster 9 is sprake van een positief resultaat van € 692.000 voor bestemming. In onderstaande
tabel zijn de belangrijkste oorzaken voor dit resultaat voor bestemming opgenomen. Een toelichting op
de afwijkingen in de mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 1 bij deze jaarrekening.
Programma 2
Budgetcyclus
Binnen dit programma worden alleen apparaatskosten gemaakt. Er is sprake van een overschrijding
op de apparaatskosten. Voor een toelichting op de apparaatskosten wordt verwezen naar pagina 142.
Programma 7
Algemene middelen
Het programma Algemene middelen kent een voordeel van € 708.000. Dit voordeel ontstaat door een
groot aantal voor- en nadelen. Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen nader uitgewerkt. Voor
de overige verschillen wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de
afwijkingen.
Algemene uitkering
Het voordelige saldo op de algemene uitkering is voor een groot deel ontstaan bij de
decembercirculiare. Het meest in het oog springend is een intensivering van het onderwijs van € 650
miljoen vanaf 2014. Dit betreft met name het universitair en hoger onderwijs, elementen waar
gemeenten weinig kosten aan hebben. Toch leidt de weerslag van die intensivering op het
gemeentefonds van € 120 miljoen. Voor onze gemeente betekent dit een extra inkomst van
€ 178.000. welk bedrag vrij besteedbaar is. Bijzonder is dat de uitbetaling van de jaarschijf 2014 een
jaar naar voren is geschoven. Daarnaast heeft in de decembercirculaire een negatieve bijstelling van
het accres 2013 en de verdeelreserve plaatsgevonden. Voor onze gemeente is dat een nadeel van
€ 35.715.
Per saldo heeft de decembercirculaire op 2013 een positief effect van € 142.860 en op 2014 een
nadelig effect van € 108.000. Omdat het nadelige effect in 2014 voor een groot deel te maken heeft
met de uitbetaling van de jaarschijf 2014 in 2013 stellen wij voor om het voordeel van € 142.860 via
de resultaatbestemming te reserveren om de lagere uitkering in 2014 op te vangen.
Daarnaast is nog € 9.759 ontvangen voor de uitvoeringskosten voor inburgering.
De rest van het voordeel bestaat uit uitkeringen die nog zijn ontvangen over 2011 en 2012.
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Belastingheffing
• De OZB-opbrengsten waren in 2013 € 47.000 lager dan begroot. Dit verschil wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door een hogere leegstand van bedrijfspanden. Hierdoor kan geen
gebruikersbelasting worden opgelegd. Dit resulteert in een nadeel van € 20.000. Daarnaast was in
2013 de waardevermindering als gevolg van ingediende bezwaren groter dan voorzien, wat
resulteert in € 27.000 minder opbrengsten dan was begroot.
• Forensenbelasting laat een tekort zien € 10.000. Het opgelegde bedrag ligt ongeveer € 5.000
onder het begrote bedrag. Vanwege verminderingen door bezwaar loopt dit verschil op naar
€ 10.000. Het aantal belastingplichtigen is moeilijk in te schatten. Wel is het zo dat de eigenaar
van een tweede woning of forensenbelasting of toeristenbelasting betaald. Het tekort kan als
structureel worden aangemerkt.
• Het positieve verschil van € 85.000 in de opbrengsten van toeristenbelasting is het gevolg van de
aanslagoplegging over het jaar 2012. Eind 2012 is een inschatting gemaakt van het nog te
ontvangen bedrag (€ 230.000). In 2013 is dit aan de belastingplichtigen opgelegd. Uiteindelijke is
de werkelijke opbrengst € 299.000. In 2013 zijn de verwachte opbrengsten voor 2013 met
€ 50.000 naar boven bijgesteld.
Onvoorzien
Er is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien (12.000) en de post onvoorzien structureel
(€ 98.000). Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf ‘onvoorzien’.
Begroot rekeningsresultaat
In de primitieve begroting was uitgegaan van een positief begrotingsresultaat van € 282.000.
Inmiddels is hiervan € 200.000 door de raad bestemd voor het Centrumplan Vries en € 19.000 voor
armoedebeleid 2013. Het voordeel bedraagt daardoor per saldo € 63.000.
Vrijval voorziening onderhoud gebouwen
De Gemeente Tynaarlo heeft gekozen voor een voorziening “Onderhoud gebouwen” om
schommelingen in de onderhoudsbehoefte in de begroting te nivelleren. De keuze voor het vormen
van een voorziening is aan regels gebonden. Zo moet de hoogte van een voorziening worden bepaald
aan de hand van een onderhoudsplanning en mag de hoogte van de voorziening over 10 jaar niet te
hoog of te laag zijn. Aan de hand van berekeningen is gebleken dat de voorziening over een periode
van 10 jaar te hoog is. Derhalve heeft een vrijval van de voorziening plaatsgevonden voor een bedrag
van € 458.000.
Saldo kostenplaatsen
Doordat er in totaliteit in de gehele organisatie minder uren zijn geschreven worden er minder kosten
doorbelast naar de programma’s. Hierdoor komen er meer kosten die dus niet zijn doorbelast ten laste
van saldo kostenplaatsen, waar tegenover op de programma’s een voordeel ontstaat.
Daarnaast zijn er kosten voor de upgrade van het netwerk gemaakt waarvan bij de najaarsnota was
verwacht dat die niet meer in 2013 gemaakt zouden worden maar in 2014. Hiervoor zijn nu kosten
gemaakt ad € 100.000 waardoor er € 100.000 minder hoeft te worden meegenomen naar 2014. Naar
aanleiding van de najaarsbrief was het budget voor deze upgrade van het netwerk al wel verlaagd,
waardoor het alsnog uitvoeren van de werkzaamheden in 2013 zorgt voor een overschrijding van het
budget.
Diverse verschillen
• Samenwerking belastingen: Er zijn kosten (€ 21.000) gemaakt voor de samenwerking belastingen.
Dit betreft kosten voor een kwaliteitsonderzoek. De kosten zijn in eerste instantie door Tynaarlo
betaald. Een kwart hiervan komt voor eigen rekening. De rest is in rekening gebracht bij de andere
deelnemende gemeenten.
• Verzekeringspremies: Aan verzekeringspremies is € 22.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit
komt onder andere doordat er meer werk is uitgevoerd onder de Car-verzekering dan in eerste
instantie was verwacht. Daarnaast is € 29.000 meer uitgegeven aan schade door vandalisme wat
niet te claimen is bij de verzekeringsmaatschappij. Deze twee nadelen worden voor een groot deel
gedekt doordat in een aantal schade gevallen meer is uitgekeerd door de
verzekeringsmaatschappij dan nodig was om de schade te herstellen (€37.000).
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•

•
•

•

Incidentele baten en lasten: Incidentele baten en lasten laat een voordeel zien van € 58.000
doordat In december 2013 de Eerste kamer in stemde met het belastingplan 2014. In dit plan is
opgenomen dat werkgevers over 2013 een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie
WAO/WIA (premie arbeidsongeschiktheidsfonds). Voor de Gemeente Tynaarlo is dit een bedrag
van € 58.490.
Liquidatie-uitkering van de onderlinge verzekeringsmaatschappij ‘ovo-verzekeringen’ ad € 16.000.
Essent: Bij de verkoop van Essent is op 30 september 2009, via Vordering op Enexis BV, een
aandeelhouderslening verstrekt aan Enexis. Op 30 september 2013 is tranche B ten bedrage van
€ 917.805 vervroegd afgelost. Dit bedrag is/was reeds toegevoegd aan de Essentreserve. Voor de
vervroegde aflossing heeft de Gemeente Tynaarlo een boeterente ontvangen van € 23.000.
Op de financieringsfunctie is een voordeel ontstaan doordat € 33.000 meer is doorbelast aan
projecten van het grondbedrijf. Op de rente van langlopende financiering is een nadeel ontstaan
van € 34.000 doordat in augustus een langlopende lening is afgesloten in plaats van kortlopende
kasgeldleningen. Hierdoor is op de rente op kortlopende financiering een voordeel ontstaan van
€ 32.000

Overzicht afwijkingen cluster 9
Lasten

Baten

-/- 16.000
145.000
198.000
-/- 20.000
-/- 27.000
-/- 10.000
85.000
110.000
63.000
458.000
-/- 390.000
-/- 25.000
-/- 51.000
-/- 81.000

-/- 13.000
-/- 236.000

16.000
34.000
84.000
58.000
16.000
23.000
31.000
4.000
950.000

V/N

Toelichting afwijking op de begroting

N
V
V
N
N
N
V
V
V
V
N
N/V
N/V
N/V
V
V
V
V

Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Algemene uitkering
Waardevermindering door bezwaren OZB
Bezwaren OZB-eigenaren
Forensenbelasting
Toeristenbelasting
Onvooorzien
Begroot rekeningresultaat
Vrijval voorziening gebouwenonderhoud
Saldo kostenplaatsen
Samenwerking belastingen
Verzekeringspremies
Hogere kosten schades gedekt door uitkering verzekering
Incidentele baten en lasten
Liquidatie-uitkering
Essent/Enexis
Financieringsfunctie
Overige verschillen
Resultaat cluster 9
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Nummer

C7C

E27B

Departement

BZK

I&M

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen

Eindverantwoording Ja/Nee

€0

1 11/RO/2010004201
2 201101254-00297047

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

€ 14.070
€0

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Alleen in te vullen na afloop
project

Alleen in te vullen na afloop
project

€0
€0

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Overige bestedingen (jaar T)

€0
€0

€0
€0

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen
Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
overige bestedingen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 11

Alleen in te vullen na afloop
project

Toelichting afwijking

Activiteiten stedelijke
vernieuwing (in aantallen)

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 05

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

Aard controle D1
Indicatornummer: C7C / 10

Realisatie

Afspraak

Aard controle D1
Indicatornummer: C7C / 09

Activiteiten stedelijke
vernieuwing (in aantallen)

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 04

Activiteiten stedelijke
vernieuwing (in aantallen)

€0

Aard controle R
Indicatornummer: C7C / 03

Deze indicator is bedoeld
voor de tussentijdse
afstemming van de juistheid
en volledigheid van de
verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie
Aard controle R
Indicatornummer: C7C / 02

Cumulatieve overige
bestedingen tot en met (jaar
T)

I N D I C A T O R E N
Cumulatieve bestedingen ten
Overige bestedingen (jaar T)
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 07
Indicatornummer: C7C / 08
1 40/5.9/2006011340
Nee

Kopie beschikkingsnummer

1 40/5.9/2006011340

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 01

3
Hieronder per regel één
Brede doeluitkering
verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de
tussen medeoverheden kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Provinciale beschikking
en/of verordening

Project-gemeenten
(SiSa tussen
medeoverheden)

Investering stedelijke
vernieuwing (ISV) II

Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
Provinciale beschikking verantwoordingsinformatie
en/of verordening

Ontvanger

De gemeente is in overleg
met de provincie om
mogelijkheden te
onderzoeken om de ISVbijdrage voor een ander
project in te zetten,

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 06

Toelichting afwijking
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Nummer

G1

Departement

SZW

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of er
in (jaar T) geen, enkele
of alle inwoners
werkzaam waren bij
een Openbaar lichaam
o.g.v. de Wgr.

Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale
werkvoorziening
(Wsw)_gemeente 2013

Ontvanger

1
2
3
4
5
6

3
4
5
6

5,00

Aard controle R
Indicatornummer: G1 / 01

0,03

Aard controle R
Indicatornummer: G1 / 02

€ 234.481
€0
€ 480.000
€0
€0
€ 32.301
Het totaal aantal geïndiceerde Het totaal aantal inwoners dat
inwoners van uw gemeente dat is uitgestroomd uit het
een dienstbetrekking heeft of
werknemersbestand in (jaar T),
op de wachtlijst staat en
uitgedrukt in arbeidsjaren
beschikbaar is om een
dienstbetrekking als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, of artikel
7 van de wet te aanvaarden op
31 december (jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

Aard controle n.v.t.

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1 / 03

Zie de toelichting in de
invulwijzer voor hulp bij het
invullen en de mogelijke
consequenties van een
verkeerde keuze

€0
€0
€ 606.031
€0
€0
€ 32.301
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Indicatornummer: E27B / 08

Aard controle n.v.t.

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

I N D I C A T O R E
€ 480.000
€ 239.973
€0
€0
€0
€0
€ 32.301
€ 32.301
Cumulatieve overige
Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen bestedingen tot en met (jaar T)
tot en met (jaar T)

Indicatornummer: E27B / 06
11/RO/2010004201
201101254-00297047
201101255-00299010
201300840-00386647
26/6.9/2008007521
VVBD/2012027

201101255-00299010
201300840-00386647
26/6.9/2008007521
VVBD/2012027
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

N
€0
€0
€0
€0
Toelichting

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Indicatornummer: E27B / 10

Aard controle n.v.t.

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit dat het project is afgerond
en u voor de komende jaren
geen bestedingen meer wilt
verantwoorden

€ 366.058
€0
€0
€0
Eindverantwoording Ja/Nee

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
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Nummer

G1A

G2

Departement

SZW

SZW

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69
WWB_gemeente 2013

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1). (Dus:
deel Openbaar lichaam
uit SiSa (jaar T-1)
regeling G1B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G1C-1) na
controle door de
gemeente.

Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale
werkvoorziening
(Wsw)_totaal 2012

Ontvanger

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

Gemeente

1 1730 (Tynaarlo)
Besteding (jaar T) algemene
bijstand

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1A / 01

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

Gemeente

132,00
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 02

inclusief deel openbaar lichaam

I
Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners per gemeente dat
een dienstbetrekking heeft of
op de wachtlijst staat en
beschikbaar is om een
dienstbetrekking als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, of artikel
7 van de wet te aanvaarden op
31 december (T-1);

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Gemeente

18,37
Besteding (jaar T) IOAW

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 03

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal
gerealiseerde begeleid
werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in
(jaar T-1), uitgedrukt in
arbeidsjaren;

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 05

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Gemeente

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Gemeente

97,84
24,09
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 04

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar
lichaam

N D I C A T O R E N
Het totaal aantal inwoners dat Het totaal aantal gerealiseerde
is uitgestroomd uit het
arbeidsplaatsen voor
werknemersbestand in
geïndiceerde inwoners in (jaar
(jaar T-1), uitgedrukt in
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
arbeidsjaren;

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)

Gemeente

Baten (jaar T) IOAZ
(exclusief Rijk)
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Nummer

G2A

Departement

SZW

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 01

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

€ 4.514.108

€ 106.164

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 03

inclusief geldstroom openbaar
lichaam

inclusief geldstroom openbaar
lichaam

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 02

€0
Baten (jaar T-1) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Gemeente

€0
Besteding (jaar T-1) algemene
bijstand

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

Gemeente

Gemeente

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 248.760

€ 9.486

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 05

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 04

inclusief geldstroom
openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) IOAW
(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom openbaar
lichaam

Nee
Besteding (jaar T-1) IOAW

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 10

Zie de toelichting in de
invulwijzer voor hulp bij het
invullen en de mogelijke
consequenties van een
verkeerde keuze.

I N D I C A T O R E N
Volledig zelfstandige uitvoering
Baten (jaar T) WWIK
Ja/Nee
(exclusief Rijk)
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Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

1 1730 (Tynaarlo)

Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G2C-1)

Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69
WWB_totaal 2012

Ontvanger
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Nummer

G3

Departement

SZW

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004

1
Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeent
e 2013

Ontvanger

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

1730 (Tynaarlo)
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 06

Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

€0
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 09

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 55.263
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

€0
€0
€0
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Zie de toelichting in de
invulwijzer voor hulp bij het
invullen en de mogelijke
consequenties van een
verkeerde keuze.

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

€ 49.386
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 07

Besteding (jaar T-1) IOAZ

I N D I C A T O R E N
Baten (jaar T-1) IOAZ
Besteding (jaar T-1) Bbz 2004
(exclusief Rijk)
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen
inclusief geldstroom openbaar inclusief geldstroom openbaar
lichaam
lichaam
inclusief geldstroom openbaar
In de kolommen hiernaast de
lichaam
I.3 Wet inkomensvoorziening
verantwoordingsinformatie voor I.3 Wet inkomensvoorziening
die gemeente invullen
oudere en gedeeltelijk
oudere en gedeeltelijk
I.4 Besluit bijstandverlening
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen 2004
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen (IOAZ)
zelfstandigen) (Bbz 2004)

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€0
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 10

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0
Besteding (jaar T) Bob

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 11

Baten (jaar T-1) WWIK
Baten (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende (exclusief Rijk)
zelfstandigen
inclusief geldstroom
openbaar lichaam
inclusief geldstroom
openbaar lichaam
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud
beginnende zelfstandigen)
(Bbz 2004)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
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Nummer

G3A

Departement

SZW

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
inclusief geldstroom openbaar
lichaam

1 1730 (Tynaarlo)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 07

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 08

In de kolommen hiernaast de
inclusief geldstroom openbaar
verantwoordingsinformatie voor lichaam
die gemeente invullen

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 09

inclusief geldstroom openbaar
lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 05

inclusief geldstroom
openbaar lichaam

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob) (exclusief
Rijk)

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 10

inclusief geldstroom openbaar
lichaam

€ 96.683
€ 39.794
Besteding (jaar T-1) aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 04

inclusief geldstroom openbaar
lichaam

I N D I C A T O R E N
Baten (jaar T-1)
Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
Bob)
(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom openbaar
lichaam

Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar TAard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
1) regeling G3B + deel
Indicatornummer: G3A / 01
Indicatornummer: G3A / 02
Indicatornummer: G3A / 03
gemeente uit (jaar T-1)
1 1730 (Tynaarlo)
€ 225.489
€ 247.341
Hieronder verschijnt de
Besteding (jaar T-1) Bob
Baten (jaar T-1) Bob (exclusief
gemeente(code) conform de
Rijk)
keuzes gemaakt bij G3A / 01

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004

Besluit
bijstandsverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_totaal
2012

Ontvanger

€ 71.820

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 06

inclusief geldstroom
openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)
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Nummer

G5

Departement

SZW

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5 / 02

Zie de toelichting in de
invulwijzer voor hulp bij het
invullen en de mogelijke
consequenties van een
verkeerde keuze

De zelfstandige uitvoering
betreft de indicatoren G5/03
tot en met G5/07

€ 80.280

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 03

493
Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaar T)
participatiebudget
Ja/Nee

Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 01

Let op: Deze verantwoording
kan niet door een
gemeenschappelijke regeling
worden uitgevoerd, ongeacht
de keuze van de gemeente bij
indicator G5/02

Let op: Dit is de enige
gelegenheid om
verantwoording af te leggen
over deze taakuitvoering

€ 80.280

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 04

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 05

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk)
participatiebudget
educatie bij roc's

I N D I C A T O R E N

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 06

Waarvan baten (jaar T) van
educatie bij roc’s

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Wet participatiebudget
(WPB)

Specifieke
uitkering

Het aantal in (jaar T) bij een
ROC ingekochte contacturen

Juridische
grondslag

Wet participatiebudget
(WPB)_gemeente 2013

Ontvanger

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 07

Dit onderdeel is uitsluitend
van toepassing op
gemeenten die in (jaar T-1)
duurzame plaatsingen van
inactieven naar werk
hebben gerealiseerd en
verantwoord aan het Rijk

Besteding (jaar T) Regelluw
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Nummer

G5A

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5A / 01

€ 823.672

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 02

€ 141.560

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 03

inclusief geldstroom openbaar
lichaam

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 04

inclusief geldstroom openbaar
lichaam

I N D I C A T O R E N
Baten (jaar T-1) (niet-Rijk)
Waarvan besteding (jaar T-1)
van educatie bij roc's
participatiebudget

inclusief geldstroom openbaar
lichaam

Besteding (jaar T-1)
participatiebudget

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 05

Dit onderdeel is uitsluitend
van toepassing op
gemeenten die in (jaar T-1)
duurzame plaatsingen van
inactieven naar werk
hebben gerealiseerd en
verantwoord aan het Rijk.

inclusief geldstroom
openbaar lichaam

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 06

inclusief deel openbaar
lichaam

Besteding (jaar T-1)
Regelluw

Waarvan baten (jaar T-1) van
educatie bij roc’s

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

1 1730 (Tynaarlo)

Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G5B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G5C-1)

Wet participatiebudget
(WPB)

Wet Participatiebudget
(WPB)_totaal 2012

Ontvanger

Departement

184

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant.
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Bijlagen

189

Reserves

Begroting
2013
4.832.643
-894.033

Werkelijk
2013
4.832.643
-863.647

algemene reserve grote investeringen
Reserve nieuwbouw gemeentehuis
Egalisatiereserve BCF
Reserve mechanisatie buitendienst

-290.054
-201.734
66.901

-283.095
-201.734
112.536

Reserve brandweermateriaal

-116.725

-57.133

1.150.054

705.670

-8.532
-7.037
749.614

-8.532
-7.037
649.614

Reserve pensioenverplichting wethouders
Tijdelijke voorziening lokaal onderwijs
Reserve automatisering
Reserve actual/digitaliseren bestemmingsplan

158.225
-8.620
-229.491
0

162.075
-8.620
-224.576
-23.435

BR openbarde orde en veiligheid

-101.050

-101.050

Algemene calamiteitenreserve

Reserve integraal accommodatiebeleid

Reserve gebouwenbeheer electraveiligheid
Reserve dekking raadsinformatiesysteem
Mee te nemen gelden 2013

Verschil

Toelichting waar afwijking > €10.000

0 -30.386 Er is meer rente aan de Argi toegevoegd
dan begoot.
-6.959 0 -45.635 Conform het door de raad vastgestelde
tractieplan komen eventuele
verkoopopbrengsten ten gunste van de
reserve mechanisatie buitendienst. De
verkoop opbrengst van tractie bedrag €
-59.592 Voor de warmtebeeldcamera's en een
brandweerauto werden kapitaallasten
verwacht in 2013. Dit was echter niet het
geval. Dehalve is de onttrekking uit de
444.384 In de najaarsbrief is per abuis een
onttrekking ivm het afboeken van de
boekwaarde van reeds gemaakte kosten
voor de MF Paterswolde teruggedraaid.
Deze onttrekking vindt als nog plaats cf
bestaand beleid. Het gaat om een bedrag
van € 320.000. Bij de rest van het verschil
ad € 124.384 gaat het om diverse
afwijkingen tussen het begrote bedrag en
0 0 100.000 In de najaarsbrief heeft de raad besloten tot
het meenemen van een aantal gelden.
Hieronder viel ook een bedrag van € 100.000
voor de doorontwikkeling van de digitale
dienstverlening. Deze middelen zijn toch
nog in 2013 uitgegeven. Hierdoor wordt de
storting in de reserve mee te nemen gelden
-3.850 0 -4.915 23.435 Er zijn in 2013 kosten gemaakt voor het
digitaliseren van de bestemmingsplannen.
De bijbehorende onttrekking uit de reserve
was niet geraamd.
0 -

Uitleg bij tabel: een positief getal in de kolom begroting 2013 of werkelijk 2013 staat voor
een storting in de reserve, een min staat voor een onttrekking uit de reserve.
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Reserves

Begroting
2013
-15.000

Werkelijk
2013
103.347

-20.000
-56.765
-25.920
0

-20.000
-56.765
-25.920
-46.185

0
0
0
46.185

0

-12.667

12.667

Herinrichting Brink Zuidlaren

595.000

529.530

65.470

BR decentralisatie in sociale domein

328.167

355.113

-26.946

0

51.204

-51.204

BR t.b.v. Nieuwe Akkers
BR Aqualaren

164.000
175.000

164.000
200.000

0
-25.000

BR. Complex de inloop
Reserve vrijwilligersprijs
BR Centrumplan Vries
BR huisvesting Mariaschool

256.000
5.572
200.000
0

256.514
5.572
200.000
62.097

-514
0
0
-62.097

-6.632.643 -6.632.643
-207.677
-207.677
-25.555
-67.767

0
0
42.212

BR combinatiefunctionarissen

BR stimulering bewegingsonderwijs
BR wachtgelden gem. bestuur
Reserve participatie
Bestemmingreserve Komplan Paterswolde

Reserve project Vitaal Platteland

BR stimulering transities woningmarkt

Bestemmingsreserve met inkomensfunctie
BR dekking MFA Ter Borch
Reserve rioleringen

Totaal

-159.660

-458.568

Verschil

Toelichting waar afwijking > €10.000

-118.347 Conform het raadsbesluit van 27 september
2011 worden overschotten vanuit de
exploitatie combinatiefuncties aan het eind
van het jaar aan de reserve toegevoegd ter
dekking van de uitvoeringskosten van de
regeling op langere termijn. In 2013 gaat het
om een bedrag van €118.347.
Van het door de raad gevoteerde
maatschappelijke krediet zijn de lasten in
2013 € 46.185 hoger dan geraamd. Dit geeft
een hogere onttrekking dan geraamd.
Van het door de raad gevoteerde
maatschappelijke krediet zijn de lasten in
2013 € 12.667 hoger dan geraamd. Dit geeft
een hogere onttrekking dan geraamd.
Van het door de raad gevoteerde
maatschappelijke krediet zijn de lasten in
2013 € 65.470 hoger dan geraamd. Dit geeft
een hogere onttrekking dan geraamd.
Van het door de raad gevoteerde
maatschappelijk krediet zijn de lasten en
de inkomsten € 26.946 voordeliger
uitgevallen. Daardoor heeft in plaats van een
onttrekking uit de reserve van € 19.833 een
De werkelijke lasten voor het project
hefboom in 2013 waren € 48.796 ipv €
100.000. Het restant blijft dus in de reserve
zitten. Dit levert een lagere onttrekking op
De raad heeft 25.000 ter beschikking
gesteld voor een externe projectleider. Deze
middelen zijn pas in 2014 nodig. De
geraamde onttrekking is derhalve niet
De raad heeft een maatschappelijk krediet
voor de huisvesting Mariaschool gevoteerd.
Conform bestaand beleid worden de nog
niet in 2013 bestede middelen in een
bestemmingsreserve gestort. Op deze wijze
blijven de middelen beschikbaar voor
toekomstige uitgaven om het project te
De bestemmingsreserve riolering is in het
leven geroepen om schommelingen op te
vangen binnen het programma riolering. De
lasten voor riolering waren € 42.212 hoger
dan geraamd. Derhalve is dit bedrag extra

298.908

Uitleg bij tabel: een positief getal in de kolom begroting 2013 of werkelijk 2013 staat voor
een storting in de reserve, een min staat voor een onttrekking uit de reserve.
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