Zaaknummer: 2014/55381
Referentie:
2014/55382
Raadsbesluit nr. 9
Betreft:
Jaarrekening en jaarverslag 2013 gemeente Tynaarlo
De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 2014;
gelet op artikel 198 van de gemeentewet;

B E S L U I T:

1.

De Jaarrekening en het Jaarverslag 2013 vast te stellen;

2.

Het resultaat na bestemming van € 4.559.674 negatief als volgt te bestemmen:

Voorstel tot resultaatbestemming 2013
Resultaat na bestemming op basis van concept jaarrekening d.d. 27-05-2014
1

Verwerken mediationresultaat Kranenburg-Zuid

Bedrag in €
-4.559.674
1.000.000

De raad heeft op 4 februari ingestemd met het dekkingsvoorstel omtrent de dekking
van het mediationresultaat van € 2,5 miljoen negatief. Deels is dit resultaat
opgevangen binnen de grondexploitatie van Ter Borch, deels is het negatieve effect
verwerkt in het jaarrekeningresultaat 2013. De raad heeft ingestemd met de dekking
van het verlies (€ 1 mln tlv de ARCA). Deze onttrekking aan de ARCA is, conform het
BBV, nog niet verwerkt in het resultaat na bestemming.
2

De Bronnen

4.752.437

De raad heeft ingestemd met het stopzetten van De Bronnen op 10 juni 2014. Als
gevolg van dit besluit is een voorziening getroffen van € 4.752.437. Deze last is
verwerking in de jaarrekening 2013 en maakt onderdeel uit van het resultaat na
bestemming. De raad heeft ingestemd met de dekking van deze last door middel van
de onttrekking aan de ARCA. Conform het BBV, is deze onttrekking nog niet verwerkt
in het resultaat na bestemming.
Resultaat na bestemming incl reeds vastgestelde onttrekking ARCA
3

Toevoeging aan exploitatie 2014 wegen tbv herstel fietspad Legroweg

1.192.763
-30.000

1

In 2014 wordt dit bedrag aan subsidie voor herstel fietspad Oude Tolweg ontvangen.
De kosten voor dit project zijn in 2013 verantwoord en kunnen gedekt worden uit de
'reguliere' budgetten 2013 van wegen. In eerste instantie was ook geen rekening
gehouden met deze subsidie. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2014 inzetten voor
herstel van het fietspad Legroweg.

2

4

Toevoeging aan exploitatie 2014 tbv algemene uitkering
Extra inkomsten Algemene Uitkering 2013 toevoegen aan de exploitatie 2014 om de
verwachte lagere Algemene Uitkering 2014 te compenseren (n.a.v.
decembercirculaire)

-142.850

5

Toevoeging aan reserve participatie
Extra middelen voor de uitvoeringskosten inburgering die in de decembercirculaire
aan de Algemene Uitkering 2013 zijn toegevoegd, toevoegen aan reserve participatie
cf collegevoorstel overeenkomst educatie 2014 17 december in college geweest?

-9.759

6

Toevoeging aan exploitatie 2014

-6.909

Op basis van een initiatiefvoorstel van het CDA heeft de raad in 2013 een bedrag van
€ 15.000 beschikbaar gesteld voor een creatieve werkgroep. In 2013 is van dit
bedrag € 8.091 besteed. Voorgesteld wordt het restant toe te voegen aan de
exploitatie 2014.
7

Toevoegen aan exploitatie 2014 tbv reconstructie Dorpsstraat Tynaarlo

-18.000

In de PPN 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 verklaart deels de overschrijding op
programma 8. De afronding van het project staat gepland voor 2014. De nog te
maken kosten worden geraamd op € 18.000. Dit kan niet worden opgevangen binnen
de reguliere budgetten 2014.
8

Kosten Komplan Paterswolde 2013 ten laste van krediet brengen

49.088

In 2014 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het Komplan
Paterswolde. Voorgesteld wordt de reeds in 2013 gemaakte kosten te dekken binnen
dit krediet.
9

Toevoegen aan de exploitatie 2014 armoedebeleid
Eind 2013 is een bedrag van € 19.000 aan de algemene uitkering toegevoegd voor
armoedebeleid. Dit bedrag is wel bestemd voor de uitvoering van armoedebeleid,
maar niet geheel besteed in 2013.

10 Toevoegen aan de exploitatie 2014 uitbreiding Borchkwartier
In verband met groei van de scholen in het Borchkwartier is er behoefte aan extra
lokalen. In het nieuwe gezondheidscentrum worden zeven lokalen gehuurd vanaf juli
2014. Door de raad is in december 2011 hiervoor voor de jaren 2013 en 2014
incidenteel geld beschikbaar gesteld. Per abuis is het bedrag voor 2014 niet in de
begroting 2014 opgenomen. Voor 2014 zijn wel middelen noodzakelijk omdat de huur
vanaf juli ingaat.
Ten gunste van de ARGI

-11.000

-80.000

943.333

3

3.

Kennis te nemen van de projectenrapportage (peildatm 31-12-2013);

4.

Kennis nemen van de jaarrekening grondbedrijf 2013

Vries, 1 juli 2014

De raad voornoemd,

P. Adema,

voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

4

