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Voorwoord  
 
 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u de begroting 2015 inclusief de meerjarenbegroting 2016-2018 aan. Voor ons is dit 
de eerste begroting die we opstellen. Door alle gesprekken die wij met de fracties, de ambtelijke 
organisatie en de gemeenteraad hebben gevoerd hebben wij voor de komende jaren een 
Perspectievennota kunnen opstellen die breed wordt gedragen, zoals bij de behandeling in de 
gemeenteraad bleek. In deze nota zijn de kaders voor deze begroting vastgesteld. De begroting 
hebben wij opgesteld binnen die kaders.  
 
Aan de slag! 
2015 is voor ons het jaar waarin we de uitgezette lijnen van het bestuursprogramma en 
perspectievennota tot uitvoering gaan brengen. Wij zullen samen met ondernemers, instellingen en 
inwoners werken aan de financiële en maatschappelijke opgaven om voor al onze inwoners en 
bezoekers een veilige, schone, aantrekkelijke en kansrijke gemeente te zijn. 
  
In de begroting ziet u dat wij dat doen door te werken vanuit een oplossingsgerichte “ja, mits” houding, 
waarbij wij transparant, en vanuit ieders verantwoordelijkheid samen met anderen kansen en 
uitdagingen op pakken.  
 
In 2015, 
• zijn de decentralisaties in het sociale domein een feit. De gemeente zet er met de sociale  

teams -en de beschikbare middelen- op in dat ze de inwoners die dat nodig hebben goed en  
naar tevredenheid helpt. Het college wil dat iedereen mee kan doen aan het maatschappelijk      
leven in Tynaarlo. 

• maken B&W een start met het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte in Vries en  
Eelde-Paterswolde om deze kernen een nieuwe impuls te geven. 

• wordt duidelijk hoe het voorterrein van de Prins Bernhardhoeve wordt ingericht. 
• gaat de gemeente nieuwe scholen bouwen in Vries en Eelde. 
• komen er nieuwe kleedaccommodaties voor voetbal in Vries en Tynaarlo. 
• gaat de stichting Drie Zwembaden officieel van start. 
• komt er een transitieplan voor kunst en cultuur, met als minimale inzet dat jeugd betrokken blijft bij 

kunst- en cultuuractiviteiten. 
• zet het college zich in om culturele gemeente van Drenthe 2017/2018 te worden. 
• komt er, op initiatief van de gemeenteraad, een leefbaarheidsfonds met een budget van € 50.000.  
• wordt 1 miljoen euro in  wegenonderhoud geïnvesteerd. Aanvullend wordt het fietspad aan de 

Legroweg aangepakt. Hiervoor is bijna 200.000 euro beschikbaar. 
• investeert de gemeente 2,8 miljoen euro in verbetering van het riool, zoals in het Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) is vastgesteld. 
• gaat het college zich samen met de gemeenteraad verder beraden op de rol, taak en  

verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid.  
• investeert het college in maatschappelijk vastgoed als apart programma. Dat gaat de komende 

jaren leiden tot keuzes rondom eigendom, beheer en gebruik van gemeentelijk vastgoed. 
• start de gemeente met de verkoop van overhoeken en snippergroen aan onze inwoners. 
 
Wij realiseren ons dat het invullen van onze ambitie en het bereiken van de doelen een lastige opgave 
zal zijn in deze tijd. Wij hebben forse ombuigingsvoorstellen opgenomen in de begroting en met 
minder middelen zal het niet makkelijk zijn de doelen te bereiken. Ook voor onze eigen organisatie 
geldt een zware taakstelling, maar wel één die wij als realistisch beschouwen.   
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Van perspectievennota naar begroting 
 
In de Perspectievennota zijn de belangrijkste opgaven waar we aan willen werken benoemd. Naast 
een belangrijke opgave om het financiële huidhoudboekje op orde te krijgen en te houden zijn de 
opgaven gericht op de ambities in de nota benoemd als  maatschappelijke opgaven: 

• Impulsen voor meer bruisende kernen stimuleren.  De dynamiek en initiatieven binnen de 
grotere en kleinere kernen die van belang zijn voor de lokale identiteit, saamhorigheid en 
leefbaarheid mogen met teruggang in voorzieningen niet verloren gaan. We vinden dat leegstand 
en lege plekken en verpaupering in kernen en dorpen moeten verminderen. Het is ons doel om 
met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen, rolbewust, tot reële en haalbare plannen te 
komen. 

• Streven naar werkgelegenheid en mogelijkheden om me e te doen, betaald, onbetaald en naar 
vermogen. Wij vinden werk of meedoen aan de maatschappij erg belangrijk voor het welzijn van 
inwoners. Het hebben van werk geeft structuur en waardering en draagt bij aan meedoen in de 
maatschappij en het voorkomen van isolement. 

 
Daarnaast is het een opgave om op een aantal gebieden onze voorzieningen en faciliteiten in stand te 
houden, ondanks bedreigingen die uit demografische, economische of politieke ontwikkelingen op ons 
af (zijn) gekomen. De ombuigingen die wij voorstellen kunnen op gespannen voet staan met deze 
maatschappelijke opgaven. Wij willen ondanks dat samen met partijen nadenken over  de 
mogelijkheden om met andere inzet en minder middelen te werken aan deze opgaven. Voor de 
komende jaren gaat het om: 
 
• Bereikbare en betaalbare voorzieningen  op gebied van onderwijs, winkels, sport en cultuur 

(vrije tijdsbesteding) voor alle inwoners.  

• Goede woonvoorzieningen die aansluiten bij verander ende woonbehoeften.  De autonome 
bevolkingsgroei van Tynaarlo daalt. Daarom is het van belang om met de geplande woningbouw 
erg goed op de behoefte aan te sluiten (prijs, ligging, nabijheid voorzieningen etc.) 

• Goede sociale voorzieningen en een vangnet voor iedereen die dat (tijdelijk) nodig heeft is een 
opgave die de komende periode met de taken van de decentra lisaties groter wordt. 

Naast deze opgaven willen wij het niveau van veiligheid, het beheer van de openbare ruimte, 
dienstverlening zo goed mogelijk in stand houden. 
 
 
Van doelen naar acties: wat gaan we ervoor doen en hoe meten we het resultaat?  
In deze begroting hebben wij per cluster steeds de belangrijke doelen en activiteiten aangegeven om 
te werken aan deze maatschappelijke opgaven. Veel van onze werkzaamheden zijn “regulier’ en 
worden goed gewaardeerd. Dat willen we natuurlijk zo houden en ook bij reguliere werkzaamheden 
hebben wij aandacht om werkzaamheden steeds transparant en met een oplossende houding uit te 
voeren.  
 
Een onderdeel van transparant zijn en ook goede verantwoording af te kunnen leggen over de 
resultaten is het benoemen van meetbare doelen. In de begroting die wij nu opstellen zijn de 
indicatoren hiervoor nog niet volledig uitgewerkt. Daarnaast zijn er ook onderdelen die moeilijker te 
“normeren” zijn . Het ontwikkelen van indicatoren is in ontwikkeling en ook vanuit het rijk zijn er 
ontwikkelingen om een verplichte set aan indicatoren in begrotingen op te nemen. Wij zullen die 
ontwikkelingen volgen. In 2015 zullen wij weer een inwonersonderzoek doen waar we op veel 
terreinen de waardering en ervaringen van inwoners in beeld hebben. Het onderzoek 
“waarstaatjegemeente” wordt door veel gemeenten uitgevoerd en biedt daarom ook mogelijkheden tot 
vergelijking. Rondom de decentralisaties stellen we een monitor op, waarbij we deels gebruik maken 
van eigen gegevens, maar zoveel mogelijk van standaarden en centraal beschikbare gegevens. Wij 
verwachten bij de voorjaarsnota een set aan indicatoren opgesteld te hebben, die wij dan vervolgens 
in de cyclus van plannen en verantwoorden zullen benutten. 
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Financieel perspectief 
 
Toezeggingen aan raad nagekomen  
Met het aanbieden van deze begroting komt het college tegemoet aan de afspraken die met de 
gemeenteraad zijn gemaakt bij de behandeling van de perspectievennota. Er is extra financiële ruimte 
opgenomen voor de inrichting van een Leefbaarheidsfonds, waarbij de raad eind 2015 middels een 
evaluatie van dit leefbaarheidsfonds een nieuwe, eventueel structurele, invulling kan geven. Het 
budget voor de Rekenkamercommissie is weer gesteld op € 1,= per inwoner. 
 
 
Begrotingsresultaat  
Wij hebben de verwachte structurele effecten van de najaarsbrief 2014 in het begrotingsresultaat 2015 
en volgende jaren meegenomen. Tevens zijn de uitkomsten van de septembercirculaire verwerkt.  
De begroting laat na correcties voor de komende jaren het volgende resultaat zien.  
 
 2015 2016 2017 2018 

     

Resultaat begroting -575.490 -537.780 582.774 1.414.938 

 
Met deze begroting voldoen wij aan de eisen die door de provincie als toezichthouder zijn gesteld, 
namelijk een sluitende begroting in meerjarig perspectief. Wij zullen de realisatie van de ombuigingen 
periodiek rapporteren in de P&C cyclus middels de paragraaf ombuigingen en taakstellingen. 
 
Wij vertrouwen erop dat deze begroting een goed inzicht geeft in de ambities en doelen en de 
belangrijkste acties die wij in 2015 willen oppakken.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
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1. Begroting cluster 0 t/m 9 
 
 
 
 0 Algemeen bestuur  

 1 Openbare orde en veiligheid  

 2 Verkeer en mobiliteit  

 3 Economische Zaken 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   
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Cluster 0: Algemeen Bestuur 
 
Programma's Programma 1: Algemeen Bestuur 
 Programma 5: Communicatie 
 Programma 6: Publiekszaken 
 

 

�   

  
  
Inleiding en 
maatschappelijke 
opgave 

De gemeente vervult verschillende rollen. Bijvoorbeeld de rol van dienstverlener, 
maar ook die van handhaver van regelgeving, initiatiefnemer voor het verbeteren 
van onze leefomgeving of die van ontwikkelaar van nieuwe wijken. Dat leidt ertoe 
dat de gemeente ten opzichte van de burger niet altijd hetzelfde gezicht toont. 

De opgave is om ontwikkelingen mogelijk te maken en ambities samen met 
inwoners, instellingen en bedrijven te realiseren. Hiervoor moeten we een 
oplossingsgerichte manier van werken hanteren die zich richt op dienstverlening 
en samenwerking. 

Wanneer we ons opstellen als partner, vraagt dat om een transparante en 
betrouwbare overheid. Dat vraagt om een toegankelijk, dienstbaar, verbindend 
en controleerbaar bestuur. 

  
  
Wat willen we 
bereiken 

Doelen binnen dit cluster zijn: 

• Er is duidelijkheid welke taken wij als gemeente uitvoeren en op welke 
manier wij dat doen, zodat verwachtingen van gemeente en partners helder 
zijn en uitlegbaar. 

• Onze brede dienstverlening (meer dan alleen aan de balie) moet goed 
gewaardeerd blijven. 

• Wij participeren alleen in samenwerkingsverbanden waarvan duidelijk een 
meerwaarde (betere kwaliteit, betere continuïteit, minder kwetsbaarheid of 
lagere kosten) is aangetoond. 

• Optimale participatie van betrokkenen door deze tijdig en serieus te 
betrekken bij besluitvorming. 

• Mogelijkheden van financiële ondersteuning door medeoverheden (provincie, 
Europa) zijn in beeld gebracht en extra inkomsten zijn gegenereerd. 

• De bedrijfsvoering is helder, lenig en slagvaardig. Er kan flexibel worden 
ingespeeld op veranderingen. 

• Ondersteunen van creatieve en innovatieve oplossingen, waarbij wij binnen 
onze mogelijkheden en verantwoordelijkheden de ruimte willen bieden. 

• Een goede en duidelijke communicatie- en informatievoorziening, waarbij wij 
de doelgroepen op een passende manier bereiken. 
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Doelen  Thema Doelen  
       
 Brede dienstverlenin g   
 Klanttevredenheid balie 

dienstverlening 
Klanttevredenheid moet minimaal gelijk blijven  

 Oplossingsgerichte 
houding stimuleren 

Klanttevredenheid moet minimaal gelijk blijven 

 Telefonische 
bereikbaarheid 
verbeteren  

Klanttevredenheid moet verbeteren 

 Veilig Informatie beleid 
en beheer 

Voldoen aan de normen voor veiligheid op basis van het 
Gemeentelijk Informatie beveiligings lijst. 

 Inzetten bedrijven-
contactunctionaris 

Oplossingsgerichte houding, waarbij ‘ja, mits’ leidend is. 
Leiden tot tevredenheid bij ondernemers. 

   
 Bestuur en 

communicatie 
 

 Kerntakendiscussie fase 
2 en regierol 

Rolduidelijkheid als basiskader voor toekomstige 
besluitvorming 

 Heroverweging 
samenwerkingen en 
Verbonden partijen 

Zicht op effect en nut van verbonden partijen en 
samenwerkingsverbanden 

 Participatie stimuleren Bij ieder besluit een gerichte afweging over de communicatie 
en participatie opnemen  

   
 Efficiënt en op de 

kosten letten 
 

 Kanaalsturing en digitaal 
werken 

Klanttevredenheid moet minimaal gelijk blijven 

 Schrappen overbodige 
regels 

Regeldruk verminderen, zichtbaar in een goede tevredenheid 
van ondernemers en inwoners. 

 Flexibiliseren 
bedrijfsvoering 

 

 Meer focus op 
mogelijkheden van 
(financiële) 
ondersteuning door 
medeoverheden 
(provincie,Europa) 

 

  
 
 

 

Wat gaan we er 
voor doen in 2015 
en verdere jaren 

Bestaande reguliere werkzaamheden. In dit cluster doen we veel reguliere 
werkzaamheden aan de balie en die willen we op een klantvriendelijke manier 
doen. Wij vinden het belangrijk dat de dienstverlening, zowel aan de balie als in 
de buitenwereld goed gewaardeerd wordt door inwoners. Ook willen we op een 
betrouwbare manier met gegevens en vragen omgaan. 
 
Daarnaast hebben we de volgende accenten voor de komende jaren 
 
Brede dienstverlening moet goed blijven. We vinden het belangrijk dat vragen 
van burgers goed en snel worden afgehandeld. Een belangrijk punt voor  
betrouwbare informatie is dat de informatie goed beveiligd en toegankelijk is. 
 

  2015 2016 2017 2018 
 Meten klanttevredenheid onderzoek 

uitvoeren 
WSJG 
 

 Onderzoek 
uitvoeren 
WSJG 

 

 Informatiebeveligings- 
beleid  volgens normen 
GIB 

0 meting en 
pva 

uitvoering uitvoering  
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Bestuur en communicatie. We hebben aandacht voor een goede 
communicatie, waarbij we als bestuur toegankelijk en benaderbaar zijn.Bij 
samenwerkingen houden we steeds het nut en de noodzaak in beeld. De 
verbinding die we zoeken wordt ook zichtbaar in het inrichten van een 
leefbaarheidsfonds, waarbij vanuit bestuur snel op behoeften kan worden 
gereageerd en verbinding kan worden versterkt. 
 

  2015 2016 2017 2018 
 Kerntakendiscussie fase 

2 en regierol 
Voor 
perspectieven
nota (ppn) 
afgerond. 

Bij  ppn 
evalueren 

Bij ppn 
evalueren  

 

 Samenwerkingen en 
Verbonden partijen 

 Vóór ppn 
rapport 
afgerond 
waarin 
aandacht 
voor effecten. 

monitoren monitoren  

 Participatie stimuleren Optimale 
participatie 
van 
betrokkenen 
door deze 
tijdig te 
betrekken bij 
besluit-
vorming 

Verslag-
legging bij 
jaarverslag 

Verslag-
legging bij 
jaarverslag 

Verslag-
legging bij 
jaarverslag 

 Leefbaarheidsfonds ten 
behoeve van bestuur 

Voorstel en 
besluit-
vorming 
werkwijze en  
inrichting van 
een fonds (1e 
kwartaal 
2015) 

Uitvoering en 
monitoring  

Verslag-
legging bij 
jaarverslag 

Verslag-
legging bij 
jaarverslag 

Verslag-
legging bij 
jaarverslag 

  
 Thema 3 Efficiënt en op d e kosten letten  

 
  2015 2016 2017 2018 
 Kanaalsturing en digitaal 

werken 
waar dat kan- 
meer gebruik 
gaan maken 
van de 
digitale 
mogelijk-
heden 

   

 Schrappen overbodige 
regels 

regel(druk),da
ar waar door 
ons 
beïnvloed-
baar 
verminderen; 
benoemen in 
een overzicht 
 

Overzicht 
opgesteld 
waarin we 
laten zien wat 
dat oplevert 

idem idem 



13 

 Profijtbeginsel en 
kostendekkendheid leges 

Overzicht 
gereed mbt 
kosten en hun 
toerekening. 
Plan voor 
kostendekken
dheid 
opgesteld 
(begroting 
2016) 

Uitvoering 
plan 

  

  
  
Financiële gegevens Cluster 0: Algemeen Bestuur 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2015 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Algemeen Bestuur 2.281.328 2.902.982 2.378.382 2.134.006 1.872.625 1.395.084
5. Communicatie 422.960 340.088 317.202 316.774 316.616 316.862
6. Publiekszaken 2.100.139 2.090.558 2.155.859 2.153.211 2.123.020 2.122.581
 
Totaal lasten  4.804.427 5.333.628 4.851.443 4.603.991 4.312.261 3.834.527
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Algemeen Bestuur 5.127 0 301.513 327.605 233.122 15.083
5. Communicatie 229 0 0 0 0 0
6. Publiekszaken 457.649 547.858 558.815 569.991 581.391 593.019
 
Totaal baten  463.005 547.858 860.328 897.596 814.513 608.102
 
Resultaat voor bestemming  4.341.422 4.785.770 3.991.115 3.706.395 3.497.748 3.226.425
Toevoeging aan de reserve 125.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Onttrekking uit de reserve 370.592 181.366 141.182 82.814 76.686 75.700
Mutaties reserves  -245.592 -101.366 -61.182 -2.814 3.314 4.300
 
Resultaat na bestemming  4.095.830 4.684.404 3.929.933 3.703.581 3.501.062 3.230.725
 
De lagere lasten in dit cluster in 2014 ten opzichte van 2015  ontstaan met name door de incidentele 
kosten voor een waarnemende burgemeester en kosten voor wachtgeld van bestuurders waarvoor 
een voorziening moet worden gevormd. In 2015 en latere jaren worden de kosten voor het gebruik 
van de wachtgeld uit deze voorziening betaald. Een uitgebreidere toelichting van de verschillen tussen 
2014 en 2015 is in bijlage 3 opgenomen. 
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Cluster 1: Openbare orde en veiligheid  
 
Programma's Programma 3: Brandweer en rampenbestrijding 
 Programma 4: Openbare orde en veiligheid 
 

  
 

  
  
Inleiding en 
maatschappelijke 
opgave 

Veiligheid beschouwen wij als een kerntaak van de overheid, maar veiligheid is 
ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we met elkaar maken. Wij zijn 
verantwoordelijk voor het handhaven van wetten en regels op het gebied van 
openbare orde en veiligheid. 
Onze opgave is om de veiligheid te borgen en te anticiperen op ontwikkelingen. 
Waar mogelijkheden zijn om dat efficiënter te doen, gaan we dat onderzoeken. 
Hoewel Tynaarlo een relatief veilige gemeente lijkt, gaan landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en criminaliteit onze grenzen niet 
voorbij. We zullen hierop in toenemende mate moeten anticiperen. 

  
  
Wat willen we 
bereiken 

Veiligheid benaderen we integraal: onderwijs, welzijn, sport en cultuur dragen 
ieder op hun eigen manier ook bij aan onze veiligheid. Deze integrale benadering 
zet in op preventie, zowel met betrekking tot normen en waarden als tot hoe we 
met elkaar omgaan. 
 
Probleemgedag bij jongeren willen we vroegtijdig signaleren; met een sterke 
relatie met de jeugdzorg. En waar normen worden overtreden gaan we stevig en 
snel optreden en de overlast gevende jongeren (en hun ouders) verantwoordelijk 
stellen. 
 
Samen met onze inwoners, politie, buitengewone opsporingsambtenaren (BOA) 
en brandweer werken we aan het voortduren van een veilig en prettig leefklimaat 
in onze gemeente.  
 
Interventie aan de voorkant van de problematiek zorgt ervoor dat we minder vaak 
repressief hoeven optreden. 

  
  
Doelen  Thema Doelen  
       
 Integrale benadering van 

veiligheid 
Preventieve veiligheid bewerkstelligen. Meer aandacht en inzet 
interventie en minder repressief optreden. 
 
Prioritering van thema’s vindt plaats uit gezamenlijk integraal 
overleg (raad en college maar ook veiligheidspartners zoals 
brandweer, politie, OM, etc) 

 (Inter-)Nationale 
ontwikkelingen op 
veiligheid 

Uitbreiden capaciteit van veiligheid 
 
Vanuit uitgangspunt dat alle medewerkers met veiligheid te 
maken hebben is het ons doel om het bewustzijn rondom de 
veiligheid van alle medewerkers te verhogen. 
 
In processen rondom vergunningen en evenementen 
nadrukkelijke aandacht voor veiligheid blijvend borgen. 
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Wat gaan we er 
voor doen in 2015 
en verdere jaren 

Integrale benadering va n veiligheid   We gaan tien speerpunten opstellen voor 
het toezicht in het openbare gebied. Deze speerpunten sluiten aan bij de 
Kadernota Integrale Veiligheid en worden meegenomen in het contact met de 
politie. We werken aan een betere zichtbaarheid en professionalisering van onze 
Boa inzet. Op gebied van afhandeling bijtincidenten en toezicht op de naleving 
van de nieuwe drank- en Horecawet blijven we samenwerken met de gemeente 
Assen, Stichting Veiligheidszorg Noord en andere partners. 
Bij deze uitwerking zullen we ook aandacht besteden aan het opstellen van 
monitoring gegevens (monitor veiligheid). 
 

  2015 2016 2017 2018 
 Opstellen kadernota 

Veiligheid 
2014/ 2015: 
Evaluatie van 
bestaande 
beleid  
Nieuwe nota 
gereed met 
aandacht 
voor integrale 
veiligheid 

   

 Ondersteunen sociale 
teams 

Overleggen 
vormgegeven 

Idem idem Idem 

 Interventie aan de 
voorkant 

Aandacht 
voor aanpak 
jeugdoverlast 

   

  
 (Inter -) nationale ontwikkelingen op veiligheid  

 
  2015 2016 2017 2018 
 Uitbreiden capaciteit / 

aandacht voor veiligheid 
bij medewerkers 

Verplichte 
voorlichting 
met 
opdrachten; 
Wat is 
veiligheid, 
veiligheid in 
prive, team 
en gemeente 

Gedurende 
jaar geven 
alle teams 
terug hoe zij 
omgaan met 
veiligheid 

idem idem 

 Evenementenbeleid Vaststelling 
Evenementen
beleid en 
invoering 
daarvan in 
2015 

   

 Professionaliseren / 
aandacht voor veiligheid 
in de processen 

Aandacht 
voor borging 
in de 
processen 
vergunnin-
gen, 
evenementen 
etc. 

idem idem idem 
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Financiële gegevens Cluster 1: Openbare orde en vei ligheid 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2015 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
3. Brandweer en rampenbestrijding 1.687.855 2.127.477 1.489.272 1.499.533 1.506.407 1.513.378
4. Openbare orde en veiligheid 465.772 482.540 598.749 597.383 596.760 592.943
 
Totaal lasten  2.153.627 2.610.017 2.088.020 2.096.916 2.103.167 2.106.321
 
Baten    Actuel e  Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
3. Brandweer en rampenbestrijding 15.269 5.000 5.063 5.100 5.126 5.152
4. Openbare orde en veiligheid 17.567 13.668 13.941 14.220 14.505 14.795
 
Totaal baten  32.836 18.668 19.004 19.320 19.631 19.947
 
Resultaat voor bestemming  2.120.790 2.591.349 2.069.017 2.077.596 2.083.536 2.086.375
Toevoeging aan de reserve 0 0 0 0 0 0
Onttrekking uit de reserve 195.517 124.598 95.000 95.000 95.000 95.000
Mutaties reserves  -195.517 -124.598 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000
 
Resultaat na bestemming  1.925.273 2.466.751 1.974.017 1.982.596 1.988.536 1.991.375
 
De lagere lasten in cluster 1 in 2015 ten opzichte van 2014 ontstaan vrijwel geheel doordat in 2014 ca. 
€ 550.000 apparaatskosten (uren interne organisatie) nog in de begroting van de gemeente zijn 
opgenomen en deze in 2015 in de Veiligheids Regio Drenthe zijn opgenomen. Een uitgebreidere 
toelichting van de verschillen tussen 2014 en 2015 is in bijlage 3 opgenomen. 
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Cluster 2: Verkeer en Mobiliteit 
 
Programma's Programma 8: Wegen 
 Programma 13: Verkeer en vervoer 
 

   

  
  
Inleiding en 
maatschappelijke 
opgave 

Wij accepteren dat de auto in onze plattelandsgemeente een rol van betekenis 
heeft die verder zal toenemen. Niet onze hele gemeente zal door openbaar 
vervoer kunnen worden ontsloten. Daar waar als gevolg van demografische 
ontwikkelingen sprake is van bevolkingskrimp, is het mogelijk dat er onvoldoende 
draagvlak zal zijn om alle voorzieningen in stand te houden. Hiermee komt ook 
de leefbaarheid in sommige kernen mogelijk onder druk te staan.  

Daarom gaan wij primair voor de bereikbaarheid van de voorzieningen 
(onderwijs, werk en winkelplek), in plaats van de voorzieningen ten koste van 
veel geld in stand te houden. Een fijnmazig vervoersnetwerk is hierbij van belang.  

  
  
Wat willen we 
bereiken 

• Het op voldoende niveau houden van het onderhoud van de wegen, om 
te beginnen met de hoofd en de ontsluitingswegen. 

• Het behouden en waar nodig verbeteren van veilige routes naar scholen. 

• De ontwikkeling van het voorterrein bij de luchthaven, om bij te dragen 
aan economie, werkgelegenheid en vervoer en bereikbaarheid. 

• In de Regiovisie actief samenwerken met als doel het verbeteren van 
bereikbaarheid in de regio, waar de werkgelegenheid zich vaak bevindt. 

  
  
Doelen  Thema Doelen  
       
 Veilige wegen (bij 

school)  
Minder gewonden en geen slachtoffers  

Het veiligheidsgevoel wordt via WSJG gemeten 
 Onderhoud wegen op 

zelfde niveau 
Wegonderhoud op zelfde niveau houden (volgens BOR 
metingen 6) “veilig  en heel’’ / sober en degelijk” 

 Goede bereikbaarheid De bereikbaarheid van voorzieningen wordt door de inwoners 
gewaardeerd, zoals we dat gaan meten via WSJG 

 Openbare verlichting 
sober en doelmatig  

Blijvende veiligheid met minder energiekosten en goedkopere 
exploitatielasten verlichting 

 Bermonderhoud  Vergroten van biodiversiteit 
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Wat gaan we er 
voor doen in 2015 
en verdere jaren 

Veilige wegen: Veilige wegen is een belangrijk doel. Dat willen we bereiken door 
planmatig blijvend te werken aan een goed onderhoud van wegen. Met maatwerk 
pakken we verkeersonveilige situaties aan, waarbij de aandacht voor veiligheid 
rondom scholen een speerpunt is. 

  2015 2016 2017 2018 
 Veiligheid Maatwerk in 

oplossingen 
Maatwerk in 
oplossingen 

Maatwerk in 
oplossingen 

Maatwerk in 
oplossingen 

 Goed onderhoud van 
wegen en fietspaden 

Groot 
onderhoud 

asfalt + 
kleinschalig 
onderhoud 

Kleinschalig 
onderhoud 
asfalt en 
elementen  

Kleinschalig 
onderhoud 
asfalt en 
elementen  

Kleinschalig 
onderhoud 
asfalt en 
elementen  

 Gladheidbestrijding  

 

Met behulp 
van 
meetpunten 
efficiënte 
inzet 
voortuigen 

Met behulp 
van 
meetpunten 
efficiënte 
inzet 
voortuigen 

Met behulp 
van 
meetpunten 
efficiënte 
inzet 
voortuigen 

Met behulp 
van 
meetpunten 
efficiënte inzet 
voortuigen 

  
 Onderhoud wegen op zelfde niveau. Wij voeren het wegonderhoud met 

efficiënte inzet van middelen uit. In het verhogen van de efficiency zoeken we 
ook naar een differentiatie in het onderhoudsniveau. Dit betekent dat op wegen 
waar wij dit mogelijk achten het onderhoudsniveau wordt versoberd. 

  2015 2016 2017 2018 
 Wegonderhoud op 

basisniveau 
Jaarlijkse 
weginspectie.
Dan 
planmatig 
uitvoeren in 
een 
combinatie 
van groot 
onderhoud en 
klein 
onderhoud. 

Idem 

 

 

idem idem 

  
 Goed bereikbare voorzieningen . Het bevorderen van de doorstroom en de 

bereikbaarheid van voorzieningen in de kernen en in de regio vinden we 
belangrijk. Aandacht voor optimale buslijnen is een aandachtspunt  We gaan in 
gesprek met het OVbureau om binnen de bestaande budgetten van het OV 
bureau een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid te realiseren. Ook gaan we de 
hoogwaardige fietsverbinding Eelde/De Punt - Groningen realiseren. 

  2015 2016 2017 2018 
 Optimale buslijnen  Buslijnen en 

voorzieningen 
passend bij 
de behoefte 

idem idem idem 

 Carpoolplaatsen  Aanleg 
carpoolplaats 
A-28 
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 Fietsverbindingen  Aanleg beton 
fietspad 
gedeeltelijk 
legroweg  

 Betonfietspad 
de Punt / 
Eelde 

Optimaliseren 
fietspad Vries / 
zuidlaren 
(afh.van 
subsidies) 

 Openbare verlichting . 

  2015 2016 2017 2018 
 Led verlichting Vervanging 

verlichting 
door Led, 
daar waar het 
een 
meerwaarde 
heeft  

idem idem idem 

 Lichtmasten opruimen  Onlogische 
lichtmasten 
opruimen  

idem  idem idem 

  
 Bermonderhoud . 

  2015 2016 2017 2018 
 Biodiversiteit vergroten 

(afvoeren bermgras, 
minder monoculturen) 

 

Maaien en 
afvoeren van 
bermgras en 
slootvuil 

Maaien en 
afvoeren van 
bermgras en 
slootvuil 

Maaien en 
afvoeren van 
bermgras en 
slootvuil 

Maaien en 
afvoeren van 
bermgras en 
slootvuil 

 Onderzoek naar 
alternatieve tractie 
bermen maaien 

Onderzoek en 
waar mogelijk 
uitvoering 
geven aan 
mogelijk-
heden 

Eventuele 
uitvoering 

Eventuele 
uitvoering 

Eventuele 
uitvoering 
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Financiële gegevens Cluster 2: Verkeer en Mobilitei t 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2015 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
8. Wegen 3.778.195 4.984.890 2.805.141 2.796.664 2.783.805 2.777.847
13. Verkeer en vervoer 590.253 743.894 539.923 539.834 539.901 540.620
 
Totaal lasten  4.368.447 5.728.784 3.345.064 3.336.499 3.323.706 3.318.467
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
8. Wegen 263.854 821.271 18.617 18.957 19.296 19.642
13. Verkeer en vervoer 52.897 33.059 33.473 33.724 33.892 34.062
 
Totaal baten  316.751 854.330 52.089 52.681 53.188 53.704
 
Resultaat voor bestemming  4.051.697 4.874.454 3.292.974 3.283.818 3.270.517 3.264.763
Toevoeging aan de reserve 509.737 90.000 90.000 90.000 90.000 0
Onttrekking uit de reserve 189.733 842.737 0 0 0 0
Mutaties reserves  320.004 -752.737 90.000 90.000 90.000 0
 
Resultaat na bestemming  4.371.701 4.121.717 3.382.974 3.373.818 3.360.517 3.264.763
 
De per saldo lagere lasten en cluster 2 in 2015 ten opichte van 2014 van ca. € 900.000 ontstaan 
grotendeels doordat in 2014 nog een eenmalig bedrag van € 750.000 voor achterstanden in 
onderhoud wegen beschikbaar was. In 2014 is geïnvesteerd in wegonderhoud en aanleg en 
verbetering rotondes en fietspaden, waar overigens ook steeds incidentele dekking voor beschikbaar 
is. Dat verklaart het verschil in lasten tussen 2014 en 2015. Een uitgebreidere toelichting van de 
verschillen tussen 2014 en 2015 is in bijlage 3 opgenomen.
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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 
 

 
 

 

  
  
Inleiding en 
maatschappelijke 
opgave 

Een gezonde economie vormt de basis voor het in stand houden van een hoog 
voorzieningenniveau en voldoende werkgelegenheid. Ondernemers zijn 
onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn de ondernemers 
die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het zijn de 
ondernemers die de banen creëren. Daarom willen we op economisch gebied 
vooral inzetten op het inspireren en faciliteren van ondernemers.  
 
Toerisme is een van de speerpunten in het kader van de economische 
ontwikkeling. We willen graag dat  de mooie plekjes in onze gemeente goed 
worden benut en vermarkt, waardoor meer (dag-)toeristen onze gebied 
bezoeken. 
 
Binnen dit cluster willen we werken aan de opgaven om voldoende 
werkgelegenheid en bruisende centra te krijgen, door samen met de 
ondernemers plannen en initiatieven te ontwikkelen en te steunen. 

  
  
Wat willen we 
bereiken 

We willen een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor ondernemers. Wij bieden 
ondernemers een zo groot mogelijke  ruimte en vrijheid om te ondernemen. We 
bezoeken regelmatig bedrijven en zorgen er voor dat ondernemers goed 
geholpen worden bij het verkrijgen van benodigde vergunningen. Daarnaast 
voeren we structureel overleg met ondernemersverenigingen en hebben wij 
‘overzicht’ en ‘inzicht’ in de ondernemersmarkt. We zoeken met ons economisch 
beleid aansluiting bij de speerpunten van de provincie en het Rijk. We weten wat 
er op de vastgoedmarkt speelt. 
 
De inzet van de bedrijvencontactfunctionaris gaan we optimaliseren en 
uitbreiden.  
 
Verbinden en faciliteren beschouwen wij als kernbegrippen voor onze 
gemeentelijke rol. 
 
We hebben speciale aandacht voor leegkomende agrarische  en 
schoolgebouwen en nieuwe ontwikkelingen daarin. Onze ontwikkelingsplanologie 
is erop gericht deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Daar waar er beperkingen 
in de regelgeving zijn, gaan we actief in gesprek om de mogelijkheden en kansen 
van ontwikkeling te onderzoeken en mogelijk te maken. 
 
Samen met onze recreatieve partners zoeken we naar de beste mogelijkheden 
om onze prachtige natuur en cultuur ‘te vermarkten’. De eerste stappen zijn hierin 
gezet. We initiëren en stimuleren activiteiten op dit gebied. We zoeken naar 
creatieve oplossingen om verbinding te leggen tussen diverse activiteiten en 
beleidsterreinen. Zo willen we onderzoeken of we kunst en cultuur nog meer 
kunnen inzetten ten behoeve van recreatie en toerisme.  
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Inkopen doen we bij voorkeur bij lokale bedrijven. Ook kopen we steeds meer in 
bij lokale bedrijven als het gaat om onze eigen bedrijfsvoering 
 
De grenzen tussen privé en werk vervagen. Steeds meer zien we dat 
kleinschalige activiteiten worden gecombineerd met wonen.  
 
Waar mogelijk ondersteunen we initiatieven die internet via glasvezelverbinding 
voor iedereen toegankelijk maken (evt. samen met partners). 

  
  

 
Doelen  Thema Doelen  
       
 Actieplannen Tynaarlo 

Verbindt! 
Inspireren, uitnodigen en faciliteren van ondernemers middels 
de vijf pijlers uit de kadernota. We willen samen met 
ondernemers en initiatiefnemers zorgen voor een aantrekkelijk 
en duurzaam woon-, verblijf- en ondernemersklimaat. 
Waardoor werkgelegenheid n bedrijfsontwikkeling in de 
gemeente en omliggende regio gestimuleerd worden. 

 Recreatie en Toerisme 
 

Vermarkten van onze mooie omgeving en historische locaties.  
- Samenwerking recreatieschap 
- Geopark de Hondsrug 
 

 Meewerken aan 
bruisende centra 

Mooie en actieve kernen ontwikkelen. Waarbij we (rolbewust) 
inzetten op het voorkomen van leegstand 

 Ondernemen 
stimuleren/faciliteren 

Professionaliseren ondernemersloket en dienstverlening aan 
bedrijven. We breiden de bedrijvencontactfunctie uit. 
Monitoring vindt jaarlijks plaats middels de MKBvriendelijkste 
gemeente. 

 Bedrijventerreinen Bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven 
 Leegkomende 

agrarische gebouwen en 
vrijkomende 
schoolgebouwen 

Met een ‘Ja, mits-houding’, onderzoeken we de ontwikkelen 
hergebruiksmogelijkheden 

 Opleidingsgemeente We geven het goede voorbeeld als het gaat om het bieden van 
stage- en werkervaringsplekken. Ook voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 

 Digitale bereikbaarheid We stimuleren en jagen initiatieven op dit gebied aan. We 
stimuleren en faciliteren marktinitiatieven 

  
  

 
Wat gaan we er 
voor doen in 2015 
en verdere jaren 

Bestaande reguliere werkzaamheden  
 
Het programma economie is een programma waar een sterke samenwerking met 
de ondernemers en de regio van groot belang is. Wij willen vanuit onze eigen 
taak , rol en verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de doelen van dit 
programma. De uitgangspunten die in het economische beleidsplan “Tynaarlo 
verbindt” staan zijn daarbij leiden. 
 
• Tynaarlo heeft de ambitie een energieke, groene woo n, werk- en 

recreatie gemeente te worden en te blijven. Waarbij bij ontwikkelingen de 
kwaliteit van de vernieuwing hoog in het vaandel staat. 
 

• Als hoofddoel zetten we in op het verbinden en het verbeteren van het 
vestigingsklimaat.  Tynaarlo verbindt de steden Groningen en Assen d.m.v. 
wegen, spoor en water. In dit meest verstedelijkte gebied van Noord 
Nederland heeft Tynaarlo de functie van groene long. 
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• Naast de ontwikkeling van verbinder zetten we in op :  

  2015 2016 2017 2018 
 Bereikbaar Tynaarlo Ter hand nemen 

van 
uitvoeringsplannen 
rondom GAE 

   

 Bedrijvig Tynaarlo We stimuleren en 
faciliteren 
zelfstandigen en 
bedrijven. 
Uitwerken 
ontwikkelvisie GAE 
waaronder 
voorterrein GAE en 
De Punt.  

idem   

 Energiek (bewust) 
Tynaarlo 

We plaatsen 
innovatieve en 
duurzame bedrijven 
en ontwikkelin-gen 
op de voorgrond 

   

 Ondernemend Tynaarlo We faciliteren het 
netwerken tussen 
ondernemers en 
verbeteren onze 
dienstverlening 
 
Evaluatie 
samenwerking 
ambassadeurs in 
programma 
Tynaarlo verbindt 
 
Instellen MOR 
(meldpunt voor 
Ongewenste 
regelgeving)  
 
Bedrijven-
contactfunctionaris 
in contact met 
ondernemers . We 
blijven contact 
leggen met 
ondernemers d.m.v. 
bedrijfsbezoeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Re- en creatief 
Tynaarlo 

We bieden 
ondersteuning aan 
de creatieve 
industrie.  
We onderzoeken of 
we de nieuwe 
aanlegplek aan het 
NW kanaal verder 
gaan ontwikkelen.  

Mogelijk 
concrete 
uitwerking van 
de 
aanlegplaats 
bij De Punt. 

  

 
 

 

  
Daarnaast wordt vanuit het programma Bouwen en Ruimtelijke ontwikkeling gewerkt aan de 
centrumplannen. Wij willen oude plannen die niet haalbaar zijn afhechten, en werken aan haalbare 
plannen. In cluster 8 zijn deze activiteiten, die een directe relatie hebben met het cluster economie 
opgenomen 
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Financiële gegevens Cluster 3 : Economische Zaken, Recreatie en Arbeid 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2015 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
18. Recreatie en toerisme 263.550 277.116 311.442 312.935 313.997 279.112
19. Economische zaken 707.408 767.581 588.912 586.355 585.290 584.717
30. Arbeidsmarktbeleid 3.408.254 3.250.158 0 0 0 0
 
Totaal lasten  4.379.213 4.294.854 900.354 899.290 899.287 863.828
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
18. Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0
19. Economische zaken 258.642 531.053 238.092 221.135 220.720 220.310
30. Arbeidsmarktbeleid 3.210.284 3.025.930 0 0 0 0
 
Totaal baten  3.468.925 3.556.983 238.092 221.135 220.720 220.310
 
Resultaat voor bestemming  910.287 737.870 662.263 678.156 678.567 643.518
Toevoeging aan de reserve 0 266.000 17.000 0 0 0
Onttrekking uit de reserve 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves  0 266.000 17.000 0 0 0
 
Resultaat na bestemming  910.287 1.003.870 679.263 678.156 678.567 643.518
 
 
De belangrijkste verandering in dit cluster is de verschuiving van de budgetten Arbeidsmarktbeleid 
(ruim € 3 miljoen voor participatiegeleden, waaronder WSW-gelden) naar cluster 6, ten gevolge van 
de decentralisaties. Daarnaast is in 2014 een eenmalige bate en toevoeging in de reserves zichtbaar 
door de verkoop van aandelen Attero (ca. € 250.000). Een uitgebreidere toelichting van de verschillen 
tussen 2014 en 2015 is in bijlage 3 opgenomen.
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Cluster 4 : Onderwijs  
 
Programma's Programma 25: Lokaal onderwijsbeleid 
 

   

  
  
Inleiding en 
maatschappelijke 
opgave 

Onderwijs is van belang voor de ontwikkeling van alle mensen, jong en oud. 
Onderwijs, sport en cultuur vormen samen de basis als het gaat om het creëren  
van gelijke kansen voor de jeugd om zich te ontwikkelen. De school moet een 
veilige plek zijn, waar kinderen zich thuis voelen. 

Scholen vervullen een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van pesten, 
huiselijk geweld en andere misstanden die het welzijn van kinderen raken. Zoals 
ook genoemd in cluster Veiligheid, hechten we aan deze signalerende taak van 
scholen. Door de uitvoering van de leerplichtwet en het leerlingenvervoer willen 
wij leerlingen motiveren en het voor hen mogelijk maken om onderwijs te volgen. 
De gemeente heeft een jeugdzorgtaak en is verantwoordelijk voor de niet 
onderwijsgebonden zorg. 

Multifunctionaliteit en flexibiliteit van schoolgebouwen wordt belangrijker in tijden 
van teruglopende aantallen leerlingen. Wij zetten ons in voor optimale 
bereikbaarheid. 

  
  
Wat willen we 
bereiken 

• Aantrekkelijke en functionele schoolgebouwen. Waarbij het onze insteek 
is ze zo sober en doelmatig mogelijk te realiseren. Flexibiliteit is daarbij 
een belangrijk gegeven i.v.m. vergrijzing, ontgroening en krimp. Scholen 
moeten bovendien goed en veilig bereikbaar zijn.  

• Bij nieuwbouw streven we naar ruime en groene schoolpleinen. 

• Rondom de scholen werken we aan een goede zorgstructuur, die we 
samen met  het onderwijsveld en ouders organiseren. 

• We willen het verzuim op school verder terugdringen. 
  
  
Doelen  Thema Doelen  
       
 Kwalitatief goede 

scholen en goede 
bereikbaarheid 

Volgens planning schoolgebouwen renoveren c.q. bouwen; 
flexibele en multifunctionele gebouwen en versneld uitvoeren 
waar mogelijk. 

 Openbaar onderwijs Geen zeer zwakke scholen meer 
Regelmatig overleg  

 Goede zorgstructuur Tijdige signalering zodat leerlingen niet uit de boot vallen 
 Regelgeving Afspraken maken over doordecentralisatie  
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Wat gaan we er 
voor doen in 2015 
en verdere jaren 

Bestaande reguliere werkzaamheden  
De reguliere taken bestaan uit leerplicht, leerlingenvervoer, educatie en 
huisvesting onderwijs. Het openbaar onderwijs is verzelfstandigd, echter we 
blijven betrokken via coördinatieplatform. 
 
Daarnaast hebben we de volgende accenten voor de komende jaren 
 
• Thema 1 kwalitatief goede en goed bereikbare scholen; we willen flexibele 

en multifunctionele scholen 

 
  2015 2016 2017 2018 
 Ver- en nieuwbouw 

Menso Altingschool 
Klaar    

 Brede scholen Plan-
voorbereiding 

 Groote Veen,  
Vries 

Ekkel/De Kooi 
Tynaarlo 

  
 • Thema 2 Openbaar onderwijs; hoewel het onderwijsis verzelfstandigd, 

vinden wij het belangrijk dat er geen zeer zwakke scholen meer zijn in onze 
gemeente. Kinderen hebben recht op goed onderwijs.  

  2015 2016 2017 2018 
 Zeer zwakke scholen  Geen zeer 

zwakke 
scholen meer 

Idem idem idem 

 Coördinatie-platform 
(samen met Haren)  

Regelmatig 
overleg en op 
de hoogte 
worden 
gehouden 
van de stand 
van zaken bij 
St. Baasis 

   

  
 • Thema 3 Goede zorgstructuur en signalering. 

  2015 2016 2017 2018 
 CJG Als spil bij 

alles rondom 
jeugd 

idem idem Idem 

 Spreekuren leerplicht; 
deelname aan 
Zorgadviesteams 

Leerplicht en 
CJG werken 
steeds meer 
samen 

idem idem Idem 

 Sociale teams Snelle 
signalering, 
inzetten op 
preventie 

   

  
 • Thema 3 Regelgeving. 

  2015 2016 2017 2018 
 Doordecentralisatie Afspraken 

met onderwijs 
zijn gemaakt 
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Financiële gegevens Cluster 4 : Onderwijs 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2015 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Progr amma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
25. Lokaal onderwijsbeleid 3.509.313 4.162.830 3.563.211 3.590.994 3.590.491 3.574.486
 
Totaal lasten  3.509.313 4.162.830 3.563.211 3.590.994 3.590.491 3.574.486
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
25. Lokaal onderwijsbeleid 184.940 179.112 181.014 155.169 155.945 156.724
 
Totaal baten  184.940 179.112 181.014 155.169 155.945 156.724
 
Resultaat voor bestemming  3.324.372 3.983.718 3.382.198 3.435.826 3.434.547 3.417.762
Toevoeging aan de reserve 163.873 135.998 117.086 117.086 117.086 117.086
Onttrekking uit de reserve 345.137 836.512 307.761 300.091 292.421 284.749
Mutaties reserves  -181.264 -700.514 -190.675 -183.005 -175.335 -167.663
 
Resultaat na bestemming  3.143.108 3.283.204 3.191.523 3.252.821 3.259.212 3.250.099
 
De lagere lasten in cluster 4 in 2015 ten opzichte van 2014 ontstaan per saldo doordat in 2014 de 
investeringen in scholen en kindcentrum Ter Borch plaatsvinden. Hiervoor heeft een incidentele 
verhoging van de budgetten plaatsgevonden. Daar tegenover staat een onttrekking (dekking) uit de 
reserves. Een uitgebreidere toelichting van de verschillen tussen 2014 en 2015 is in bijlage 3 
opgenomen. 
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Cluster 5: Sociale samenhang en leefbaarheid 
 
Programma's Programma 21: Welzijn 
 Programma 22: Kunst en cultuur 
 Programma 26: Sport 
 

   
    

 
Inleiding en 
maatschappelijke 
opgave 

We streven naar een samenleving waarin mensen de ruimte krijgen om hun 
leven in te vullen zoals zij dat willen. Gezamenlijk dragen wij de 
verantwoordelijkheid om iedereen in onze gemeente mee te laten doen aan het 
maatschappelijke leven. Of het nu gaat om sport, cultuur, de sociale omgeving of 
om werk. We moeten een sociaal vangnet houden voor mensen die het zelf 
tijdelijk of permanent niet kunnen.  

Om de transities goed uit te kunnen voeren, is er behoefte aan een sterk 
voorliggend veld (preventie) dat zich richt op algemene en collectieve 
voorzieningen zodat de druk op de curatieve kant minder wordt. Wij willen de 
sociale structuur op wijk- en buurtniveau versterken, waarbij we de hulp van 
vrijwilligers nodig hebben.  

Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan de vitaliteit en de leefbaarheid van 
onze gemeente. Kinderen moeten bewust in aanraking komen met 
cultuureducatie.    

Sport en bewegen leveren een bijdrage aan de gezondheid. Het is belangrijk dat 
kinderen op jonge leeftijd gaan sporten, want jong geleerd is oud gedaan (dat 
geldt voor de gezondheid, ontspanning en gemeenschapszin). 

Het gemeentelijk vastgoed voor onderwijs, welzijn en sport is sterk verouderd en 
vraagt om groot onderhoud. Wij willen bereiken dat voorzieningen betaalbaar en 
bereikbaar blijven.  

  
 

Wat willen we 
bereiken 

Wij willen de sociale structuur op wijk- en buurtniveau versterken, zowel om 
ideologische redenen als om de harde besparingen gezamenlijk op te kunnen 
vangen. Vrijwilligerswerk stimuleren we zoveel mogelijk en mantelzorgers 
ondersteunen we. Mensen moeten elkaar kunnen blijven ontmoeten op wijk- en 
buurtniveau. 

Voor kunst en cultuur doen wij een beroep op de eigen kracht van verenigingen 
en individuen om inventieve oplossingen te vinden om de functie van kunst en 
cultuur in stand te houden. Door een transformatieplan kunst leggen wij 
verbindingen met bijvoorbeeld recreatie en toerisme. We zullen kunst en cultuur 
meer inzetten als middel. Het doel is om met minder middelen toch een levendig 
cultureel klimaat te behouden. Wij gaan onderzoeken wat de kansen en 
mogelijkheden zijn om culturele gemeente Drenthe van het jaar 2017/2018 te 
zijn. Hiermee willen we samenwerking en versterking tussen het culturele en 
toeristische veld bereiken. 

Wij zorgen voor adequate sportvoorzieningen die met en door gebruikers in stand 
worden gehouden. We stimuleren jeugd en jongeren om te sporten. 

Subsidies moeten meer ingezet worden voor het aanjagen van initiatieven. 
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Wij streven naar gelijke behandeling van kinderen, waarbij ieder kind toegang 
heeft tot de sport-,culturele en ontwikkelingsvoorzieningen. 

  
  
Doelen  Thema Doelen  
       
 Sterk voorliggend veld Inzet preventie leidt tot minder inzet curatief 
 Aantal mantelzorgers Minimaal behouden van aantal mantelzorgers 
 Kunst en cultuur Alle kinderen via scholen in contact met kunst en cultuur 
 Subsidies welzijn, 

sport, cultuur 
Geen exploitatiesubsidie, maar projectsubsidie met 
bijdrage aan doel 

 Sportstimulering jeugd Het aantal jongeren dat beweegt blijft verhoudingsgewijs op 
peil of stijgt 

 Accommodaties Bereikbare en betaalbare onderwijs- en sportvoorzieningen; 
inrichten programma maatschappelijk vastgoed 

  
  
Wat gaan we er 
voor doen in 2015 
en verdere jaren 

Bestaande reguliere werkzaamheden  
Binnen dit cluster voeren we veel reguliere activiteiten uit die de doelen 
ondersteunen binnen sport, kunst en cultuur en welzijn. Dat zijn werkzaamheden, 
op het gebied van subsidies, verenigingsondersteuning, sportstimulering en 
accommodatiebeleid.  Doel is om samen met maatschappelijke instellingen en 
verenigingen de doelen te bereiken op het gebied van goede accommodaties en 
deelname aan voorzieningen  
 
Daarnaast hebben we de volgende accenten voor de komende jaren 
 
• Versterken voorliggend veld 

Binnen het cluster dragen we via welzijnswerk bij aan een sterk voorliggend 
veld. Dat sterke voorliggende veld heeft een directe relatie met de beoogde 
transitie in het sociale domein waarbij meer preventieve en algemene 
voorzieningen worden aangeboden en steeds minder curatieve en individuele 
voorzieningen. De ontwikkeling van sociale teams en de inzet van 
mantelzorgers zijn speerpunten om aan te werken. 
 

  2015 2016 2017 2018 
 Mantelzorgers Werken aan 

civil society 
 
Plan maken 

Plan 
uitvoeren 

meten evalueren 

 Ontwikkeling van sociale 
teams 

Er zijn 3  
werkende en 
herkenbare 
sociale teams 

evaluatie herijking  

  
 • Kunst en cultuur:  het vormgeven van de transitie om met minder en andere 

inzet van financiële middelen wel alle kinderen in aanraking te laten komen 
met kunst en cultuur. Daarnaast de acties om als culturele gemeente een 
impuls te geven aan het doel. In het transformatieplan komen alle 
onderstaande onderwerpen terug. 

  2015 2016 2017 2018 
 Subsidie aan functies ipv 

organisaties 
Subsidies 
herijken en 
maken 
nieuwe 
Subsidieaf-
spraken 

Daadwerkelijk 
minder 
jaarlijkse 
subsidies 
verstrekken 
en meer 
aanjaag-
subsidies 

 Afbouw 
gereed 
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 Cultuureducatie Plan van 
aanpak kunst 
op school  
 

Starten met 
uitwerking 
plan 

 Transformatie  
gereed 

 Bibliotheken Zoeken naar 
alternatieven;  
plan maken 

Starten met 
uitwerking  

 Transformatie  
gereed 

 Subsidies voor welzijn, 
kunst en cultuur 

Herijken 
subsidie-
beleid 

Afbouwen 
subsidies, 
mogelijkheid 
tot aanjaag 
subsidies 

  

 Culturele gemeente 
Drenthe 

Aanmelding Voorbereiden Zijn van 
culturele 
gemeente 

 

  
 • Sport en bewegen. De inzet is om sport te stimuleren, waarbij aandacht 

naar jeugd uitgaat. Vanuit het uitgangspunt dat we willen investeren in 
functies en niet in organisaties, exploitatie of stenen streven we naar 
privatiseringen en aanpassingen in het subsidiebeleid. We gaan 
onderzoeken of de openbare speelruimten nog voldoen (ligt 
bezuinigingstaakstelling op). 

  2015 2016 2017 2018 
 Jongeren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzet 
combinatie-
functionaris-
sen om de 
verbinding 
tussen sport, 
buurt en 
onderwijs te  
intensiveren. 
Dit doen we 
samen  met 
lokale 
partners. 
 
Sportpret 
uitvoeren 

Herijken 
taken 
combinatie-
functionaris-
sen 
 
 
 
 

Uitvoeren en 
meten 
 
 
 
 

evalueren 

 Speelruimte 
 

Evaluatie 
speelruimtebe
leid 

   

 Subsidiebeleid gericht op 
effect ipv exploitatie 

Herijken 
subsidies; 
Inzetten bij 
verenigingen 
op jongeren 
in relatie met 
subsidie-
beleid 

 Uitvoering 
aangepast 
subsidie-
beleid 

 

  
 
 

 • Accommodaties 

  2015 2016 2017 2018 
 Maatschappelijk 

vastgoed 
Inrichten 
programma 
maatschap-
pelijk 
vastgoed 
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 Goede accommodaties 
 

Plannen 
maken voor 
nieuwbouw, 
renovatie 
brede 
scholen. 
Starten in 
Groote Veen 
Eelde, 
Ekkel/Kooi,  
Vries en 
Tynaarlo 
 

 Groote Veen 
en Vries 
klaar. 

Ekkel/Kooi en 
Tynaarlo klaar. 

  Buitensport-
accommoda-
ties Vries en 
Tynaarlo  

Vries klaar   

 Privatisering Privatisering 
ZTV 

Afgerond   

  
 • Internationale samenwerking. Wij richten ons meer op de lokale 

organisaties en de initiatieven op het gebied van bewustwording. Wij stoppen 
met de directe bijdrage aan internationale projecten. 

  2015 2016 2017 2018 
 Internationale relaties 

(incl, subsidies) 
Afbouwen 
(subsidie) 
relaties 
internationaal 

   

 Lokale initiatieven Netwerk 
Tynaarlo 
wereldwijd 
benutten voor 
lokale 
initiatieven 

idem idem Idem 
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Financiële gegevens Cluster 5: Sociale samenhang en  leefbaarheid 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2015 
 
Laste n   Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
21. Welzijn 2.242.587 2.044.789 1.455.374 1.870.871 1.437.305 1.409.524
22. Kunst en cultuur 1.251.722 1.078.722 996.325 986.745 781.310 522.410
26. Sport 3.361.836 3.631.875 2.809.727 2.736.721 2.656.491 2.632.333
 
Totaal lasten  6.856.145 6.755.386 5.261.425 5.594.337 4.875.106 4.564.268
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begr oting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
21. Welzijn 728.098 410.585 103.985 104.705 105.174 104.732
22. Kunst en cultuur 16.500 0 0 0 0 0
26. Sport 1.051.947 987.815 500.876 503.845 505.839 507.844
 
Totaal baten  1.796.545 1.398.400 604.861 608.550 611.013 612.576
 
Resultaat voor bestemming  5.059.600 5.356.985 4.656.564 4.985.787 4.264.093 3.951.692
Toevoeging aan de reserve 744.913 568.286 54.129 54.129 54.129 54.129
Onttrekking uit de reserve 242.215 342.701 121.900 71.900 63.616 46.900
Mutaties reserves  502.698 225.585 -67.771 -17.771 -9.487 7.229
 
Resultaat na bestemming  5.562.298 5.582.570 4.588.793 4.968.016 4.254.606 3.958.921

 
De verschillen tussen 2014 en 2015 in cluster 5 zijn vooral binnen sport en welzijn. De verschillen 
ontstaan door de geraamde investeringen in 2014 in accomodaties en de daarbij behorende 
incidentele onttrekking (dekking) uit de reserves. Ook zijn de zwembaden in 2015 door de 
verzelfstandiging anders in de begroting opgenomen en zijn de combinatiefunctionarissen als 
onderdeel van het “voorliggende veld” bij sociaal domein in cluster 6 ondergebracht. Een uitgebreidere 
toelichting van de verschillen tussen 2014 en 2015 is in bijlage 3 opgenomen. 
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Cluster 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijk e dienstverlening  
 
Programma's Programma 23: Maatschappelijke zorg en volksgezondheid 
 Programma 27: Inkomensvoorzieningen 
 Programma 28: Maatschappelijke ondersteuning 
 Programma 29: Minimabeleid 
 Programma 31: WMO 
 Programma 32: Participatie 
 Programma 33: Jeugd 
 Programma 34: Uitvoeringsorganisatie 
 

�     

  
  
Inleiding en 
maatschappelijke 
opgave 

Transities  
De grootste opgave voor 2015 is de transities zo goed mogelijk integraal uit te 
voeren. Inwoners staan in ons denken en doen centraal. Wij zetten in op 
preventief ingrijpen om zo curatieve en duurdere zorg te voorkomen. Hierbij 
wordt ook een groot beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de 
inwoners gedaan.  
Ook zorgen we dat werkzoekenden goed geëquipeerd de arbeidsmarkt betreden 
door onderwijs, leerbanen, re-integratie en bemiddeling. Ook hierin geven we het 
goede voorbeeld door actief samen te werken met ISD en Alescon de instellingen 
waarmee we de uitvoering van de participatiewet invullen. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente kan meedoen aan het 
maatschappelijk leven. Of dat nou gaat om sport, cultuur, de sociale omgeving of 
werk. Wij helpen de mensen door eventuele belemmerende drempels zoveel 
mogelijk weg te nemen. Daar waar mensen toch nog problemen ondervinden 
fungeert de gemeente als een vangnet. 

  
  
Wat willen we 
bereiken 

Doel van het project transities is de implementatie per 1 januari 2015 van de 
Wmo 2015 (de inbedding van de nieuwe taken van AWBZ naar WMO), 
Jeugdzorg en invoering van de Participatiewet. 

Ons streefbeeld is dat:  
- ieder mens de regie neemt op zijn eigen leven. Iedereen doet – vanuit zijn 

eigen kracht – naar vermogen (talent) mee en wordt hierbij ondersteund en 
gefaciliteerd. Wanneer nodig wordt geprikkeld via sancties; 

 
- er een doorgaande lijn is in de ontwikkeling van mensen en de 

dienstverlening is afgestemd op de verschillende levensfasen en fasen in 
ontwikkeling; 

 
 
- inwoners – indien nodig – een passend aanbod krijgen. Inwoners met 

complexe en zware problematiek zijn in beeld. Bij hulp of ondersteuning 
wordt er gestreefd naar een integrale aanpak (1 gezin, 1 plan en 1 
regisseur) gericht op alle leefgebieden. 

 
 



34 

Om dit te bereiken moeten we veranderingen in de maatschappij aanjagen en 
inbedden: 
- door meer preventief beleid streven naar minder en  lichtere zorg, 

terugbrengen volume en kosten van 2e lijns zorg 
 
- bevorderen civil society: inwoners actief in bv bewonerscoöperaties, 

samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties/ sportverenigingen en sociale 
teams. 

 
- Innovatie en verandering bij aanbieders stimuleren, oa actieplan 

zorgeconomie (team fysiek), en via accountteam jeugd, contractbeheer 
Wmo etc 

- Behoefte aan ouderenhuisvesting in beeld (beschut wonen, zorg 
initiatieven), en fysieke mogelijkheden tot mantelzorg (bestemmingsplan, 
bouwvergunning) (team fysiek resp. Vergunningverlening) 

 
- Monitoring van de transformatie (financieel, output en outcome) 

 
Goede zorg begint bij bereikbare en toegankelijke voorzieningen. Het doel is die 
goede zorg te bieden. Wij willen -indien mogelijk-  individuele voorzieningen 
ombuigen naar algemene en/of collectieve voorzieningen. De focus ligt op het 
versterken van de eigen kracht en de sociale netwerken van onze inwoners. 
 
Door ons te richten op de jeugd willen wij het patroon doorbreken dat armoede 
van generatie op generatie wordt doorgegeven. 
 
Met een gezonde leefstijl zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Met 
jeugd als speerpunt zetten we ons in op het voorkomen van overgewicht en het 
terugdringen van psychosociale problematiek bij middelbare scholieren. 
 
Van mensen met een uitkering vragen we een passende tegenprestatie. 
 
Wij ondersteunen inwoners in hun inkomen door middel van werk of uitkering. 

  
  
Doelen  Thema Doelen  
       
 Transities Adequate ondersteuning en dienstverlening  
 Transformatie Verandering in de maatschappij aanjagen en inbedden, 

van zorg naar ondersteuning  
 Armoede Armoede in beeld krijgen en d.m.v. preventie voorkomen 
 Gezonde leefstijl Gezond oud worden; starten bij de jeugd 
  
  
Monitoring  Op regionaal en landelijk niveau , maar ook vanuit de eigen gegevens wordt een 

totale set aan indicatoren ontwikkeld in een monitormodel. De informatie uit dit 
monitormodel betreft zowel verantwoordingsgegevens als sturingsgegevens en 
kan door zowel uitvoerende teams, management als bestuur worden gebruikt in 
hun rollen. In het najaar 2014 wordt dit model aan de gemeenteraad 
gepresenteerd en invoering en verdere ontwikkeling vindt plaats vanaf begin 
2015. De landelijke Monitor Sociaal Domein , die samen met VNG en KING wordt 
ontwikkeld, zal in de zomer 2015 voor het eerst worden gepresenteerd. 
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Wat gaan we er 
voor doen in 2015 
en verdere jaren 

Bestaande reguliere werkzaamheden  
 
Binnen dit cluster voeren we veel reguliere activiteiten uit die de doelen 
ondersteunen binnen inkomensvoorzieningen en sociale dienstverlening (zoals 
maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid. Ook de taken op het gebied 
van de maatschappelijke zorg en volksgezondheid vallen hieronder.  
Dat zijn werkzaamheden voor en contacten met ISD, WSW, Icare, Noordermaat 
en de  GGD. Ook de subsidies/bijdragen aan deze grote en kleinere organisaties 
vallen hieronder. Door de transities komen hier in 2015 beduidend meer 
instellingen en organisaties bij. 
Doel is om samen met genoemde instellingen de doelen te bereiken op het 
gebied van de transities, inkomensondersteuning, werk, meedoen en 
gezondheid. 
 
Daarnaast hebben we de volgende accenten voor de komende jaren 
 
• Thema 1 Transities:  de 3 Decentralisaties: Jeugdzorg, Wmo en Participatie. 

Op 1 januari 2015 zijn we klaar voor de klanten. De zorg/ondersteuning zo 
dichtbij mogelijk regelen. Uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 
 
Iedereen op de goede plek (niet te zware zorg, voldoende ondersteuning). 
 
Iedereen kan (naar vermogen) meedoen aan het maatschappelijk leven  en 
niemand valt buiten de boot (vangnet gemeente). 
 
Jeugdzorg: samenwerken in Drenthe; integraliteit tussen partijen moet 
geborgd zijn. 

  2015 2016 2017 2018 
 Transities Afronden 

project 
transities 
 

   

 Inkomensondersteuning Van mensen 
met een 
uitkering wordt 
een realistische 
maatschap-
pelijke 
tegenpresta-tie 
verwacht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Participatie Mensen goed 
toerusten zodat 
ze inkomen uit 
werk kunnen 
halen. Iedereen 
werkt naar 
vermogen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  1 uitvoerings- 
Organisatie ISD 
Alescon 
 

Organisatie 
werkt 
 

  

 Sociale teams Laagdrempe-
lige toegang 
voor inwoners:  
drie werkende 
en herken-bare 
sociale teams. 

Moeten 
volledig 
ingebed zijn 
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 Jeugdzorg 
Integraliteit borgen 

Kind centraal. 
POD-methode 
gebruiken. 
Doorontwik-
keling CJG. 
Sluitende 
afspraken 
passend 
onderwijs. 

   

 Voorzieningen Zoveel mogelijk 
ind. 
voorzieningen 
ombuigen naar 
algemene en of 
collectieve 
voorzieningen 
 
Herindicaties 

Doorgaand 
proces 

  

  
 • Thema 2 Transformatie:  veranderingen in de maatschappij aanjagen en 

inbedden zodat we met elkaar inwoners die ondersteuning kunnen geven die 
nodig is (omzien naar elkaar, inzetten op preventie, vrijwilligers inzet etc.) 

Ieder mens neemt regie op eigen leven. We stimuleren iedereen vanuit zijn 
eigen kracht en vermogen mee te doen. 
 

  2015 2016 2017 2018 
 Meer preventief beleid 

naar mindere en lichtere 
zorg 
+ monitoring 

Mee starten 
 

Terugbrengen 
volume en 
kosten 2e lijns 
zorg 

idem idem 

 Civil society 
+ monitoring 

Activeren 
inwoners, 
samenwer-
king tussen 
vrijwilligers-
organisaties, 
sportverenig-
ingen en 
sociale 
teams. 
Bevorderen 
eigen kracht 
inwoners/ 
wijken. 

idem idem Idem 

 Innovatie en verandering 
+ monitoring 

Aanbieders 
motiveren 
(via zorgplan 
economie) 
accountteam 
jeugd en 
contractbe-
heer Wmo 
etc. 

idem   

 Huisvesting ouderen Behoefte in 
beeld 
brengen 
(beschut 
wonen, 
zorginitia-
tieven) 
 

Met 
resultaten 
aan de slag 
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 • Thema 3 Armoede:  we willen meer inzicht in armoede, zodat we interventies 

kunnen plegen ter voorkoming van armoede. 

  2015 2016 2017 2018 
 Generatiearmoede Doorbreken     
 ZZP’ers Onderzoek 

naar stille  
armoede 
onder 
ZZP’ers 

   

  
 • Thema 4 Gezonde leefstijl:  

Sport en bewegen dragen bij aan de gezondheid. Dit betekent investeren in 
de jeugd en ouderen ook zo lang mogelijk laten bewegen. 
 

  2015 2016 2017 2018 
 Bewegen 

Starten bij jeugd 
Wijkgericht 
werken: 
samen met 
lokale 
partners 
bewegen 
stimuleren 
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Financiële gegevens Cluster 6: Sociale voorzieninge n en maatschappelijke 
dienstverlening 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2015 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
23. Maatschappelijke zorg en volksgezondheid 1.650.679 1.619.503 0 0 0 0
27. Inkomensvoorzieningen 5.868.820 6.643.335 0 0 0 0
28. Maatschappelijke ondersteuning 5.198.046 5.565.396 0 0 0 0
29. Minimabeleid 831.355 774.750 0 0 0 0
31. WMO 0 0 7.073.227 6.789.448 6.682.455 6.681.061
32. Participatie 0 0 10.380.862 10.250.268 9.947.309 9.841.906
33. Jeugd 0 0 8.109.481 7.854.821 7.664.446 7.669.199
34. Uitvoeringsorganisatie 0 0 1.612.170 1.567.223 1.547.337 1.548.094
 
Totaal lasten  13.548.900 14.602.984 27.175.740 26.461.761 25.841.548 25.740.260
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
23. Maatschappelijke zorg en volksgezondheid 9.144 29.000 0 0 0 0
27. Inkomensvoorzieningen 5.141.558 5.586.000 0 0 0 0
28. Maatschappelijke ondersteuning 933.537 750.063 0 0 0 0
29. Minimabeleid 0 0 0 0 0 0
31. WMO 0 0 391.134 201.734 202.743 203.756
32. Participatie 0 0 8.308.189 8.163.279 8.014.700 7.900.425
33. Jeugd 0 0 129.640 129.640 129.640 129.640
34. Uitvoeringsorganisatie 0 0 0 0 0 0
 
Totaal baten  6.084.239 6.365.063 8.828.963 8.494.653 8.347.082 8.233.822
 
Resultaat voor bestemming  7.464.661 8.237.921 18.346.777 17.967.108 17.494.465 17.506.438
Toevoeging aan de reserve 30.489 0 0 0 0 0
Onttrekking uit de reserve 0 169.376 107.000 18.000 0 0
Mutaties reserves  30.489 -169.376 -107.000 -18.000 0 0
 
Resultaat na bestemming  7.495.151 8.068.545 18.239.777 17.949.108 17.494.465 17.506.438
 
In dit cluster wordt bij de vergelijking van 2014 naar 2015 de decentralisatie in het sociale domein 
zichtbaar. De stijging is zichtbaar in de lasten van ca. € 13 miljoen (Jeugd, Awbz naar WMO en de 
verplaatsing van de participatiebudgetten van cluster van cluster 3). De rijksbijdragen worden volgens 
de begrotingssystematiek verantwoord op programma 7 onder cluster 9 omdat de rijksbijdrage in 
principe een vrij besteedbare (integratie)uitkering is en daarmee een algemeen dekkingsmiddel voor 
de gemeente. De ramingen van de kosten en de rijksbijdragen zijn voor de nieuwe taken die de 
gemeente uit gaat voeren per saldo neutraal in de begroting van 2015 opgemomen. Een uitgebreidere 
toelichting van de verschillen tussen 2014 en 2015 is in bijlage 3 opgenomen. 
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Cluster 7: Gezonde leefomgeving  
 
Programma's Programma 20: Milieu 
 Programma 9: Riolering en waterhuishouding 
 Programma 10: Openbaar groen 
 Programma 11: Begraven 
 Programma 12: Reiniging 
 Programma 17: Monumentenzorg 
 

   
  
  
Inleiding en 
maatschappelijke 
opgave 

Wij zijn ons ervan bewust dat ook generaties na ons op deze aarde moeten 
kunnen leven en werken in een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Dat 
vraagt van ons dat wij maximaal inzetten op zaken als hergebruik (cradle-to-
cradle) en zuinig omgaan met fossiele brandstoffen. We streven ernaar daar 
waar de leefomgeving uit onbalans dreigt te raken, dat te herstellen. 

Een middel om inwoners bewust te maken van de hoeveelheid afval is het 
DIFTAR systeem. Op deze manier brengen we ook de hoeveelheid afval terug. 
Door afval te beschouwen als een grondstof voor nieuwe producten of energie 
kunnen we ook opbrengsten genereren. De inwoners plukken ook de vruchten 
van deze opbrengsten. 

  
  
Wat willen we 
bereiken 

Bij plannen en ontwikkelingen hebben we steeds aandacht voor cultuurhistorisch 
erfgoed (monumentenzorg, monumentale bomen, archeologie en cultuurhistorie). 
Deze aspecten nemen we steeds meer in ruimtelijke plannen en procedures op. 
Alle eigenaren van cultuurhistorisch erfgoed geven we des gewenst advies bij 
ontwikkeling, inrichting, onderhoud en instandhouding van hun erfgoed. 
 
Activiteiten en initiatieven van dorpen of verenigingen op gebied van 
duurzaamheid (bv collectief zonnepanelen, woningverbetering, verminderen 
energieverbruik) stimuleren we. Waar mogelijk geven we een (financiële) 
startimpuls. 

Dorpen, verenigingen en wijken betrekken we ook bij het groenonderhoud. 
Daarbij blijft ons streven om de openbare ruimte op een efficiënte manier op het 
gewenste  BOR-niveau te onderhouden, conform de afspraken met de raad en 
met een blijvende waardering door onze inwoners. 

De komende jaren staan we voor grote investeringen ten behoeve van het 
waterbeheer en de riolering. Daarbij blijft het uitgangspunt een sober en 
doelmatig beheer. 

We werken de opbrengsten vanuit “Deel je afval idee” verder uit, waarmee een 
grotere bewustwording van de waarde van afval kan worden bewerkstelligd.  

Het beleid om duurzaam te kunnen begraven is in de afgelopen jaren 
vastgesteld. De nadere uitwerking hiervan vindt de komende jaren plaats. 
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Het op efficiënte manier op orde houden van de niveaus openbare ruimte en 
blijvende waardering hiervan door onze inwoners. 

Het realiseren van grote aanpassingen in waterbeheer en riolering, waarbij sober 
en doelmatig beheer in stand wordt gehouden. 

  
  
Doelen  Thema Doelen  
       
 Riolering Doelmatig en sober beheer tegen zo laag mogelijke kosten, om 

de rioolretributie voor de burgers op een laag niveau te houden 
 Groenonderhoud Onderhoudsniveau op basisniveau en vergroten van 

biodiversiteit  

Het doel is het behouden van het onderhoudsniveau op 
openbaar groen op BOR niveau 6, waarbij er gekeken wordt 
naar een optimale mechanisatie en minimale inzet van 
menskracht 

 Begraven Kostendekkende tarieven  
 Reiniging Efficient en milieubewust door het verder scheiden van 

afvalstromen. 
 Duurzaamheid Inzet op duurzaamheidactiviteiten in de dorpen. We geven zelf 

het goede voorbeeld in en om onze eigen gebouwen, met bv 
zonnepanelen. Het komende jaar ronden we onze 
Duurzaamheidsvisie Dorp van de toekomst af.  

In 2015 richten we een energieloket. We zoeken hierbij de 
samenwerking met andere partners. We streven naar een zo 
doelmatig en virtueel ingericht loket. 

Ook in 2015 dragen we net als de provincie ons steentje bij 
aan de zonnelening. Tevens blijven we op attractieve wijze 
onze bevolking informeren over Duurzaamheidsactiviteiten. Bv 
via informatiebijeenkomsten en transitiearena’s. 

Op Vriezerbrug-zuid richten we ons op ontwikkelingen die 
realiseer- en uitvoerbaar zijn. Hierbij behoort het realiseren van 
een  kleinschalige zonneweide en het agrarisch gebruik van 
gronden tot de ontwikkelmogelijkheden. Bij een zonneweide is 
de insteek dat zoveel mogelijk burgers meeprofiteren 

  
  
Wat gaan we er 
voor doen in 2015 
en verdere jaren 

Geplande reguliere werkzaamheden: Wij voeren binnen dit cluster veel 
geplande en reguliere werkzaamheden uit rondom groenonderhoud, reiniging en 
riolering en milieu. Een blijvend goede aandacht voor de kwaliteit van de 
leefomgeving wordt daarmee geborgd. Ook met minder financiële armslag blijven 
we door slim en efficiënt te werken, het onderhoud verzorgen. Ook rondom 
reiniging en riolering zorgen we voor een zo efficiënt mogelijk beheer en 
aandacht voor de kosten die in rekening worden gebracht bij de inwoners.  

Hieronder beschrijven we de (vaak reguliere) werkza amheden 

Riolering  
  2015 2016 2017 2018 
 Doelmatig 

rioleringsbeheer 
Meer relinen / 
minder 
vervangen  

Meer relinen / 
minder 
vervangen 

Meer relinen / 
minder 
vervangen  

Meer relinen / 
minder 
vervangen  

 Minimale stijging 
rioolrecht 

Sober en 
doelmatig / 
afkoppelen 
als het nuttig 
is  

Sober en 
doelmatig / 
afkoppelen 
als het nuttig 
is  

Sober en 
doelmatig / 
afkoppelen 
als het nuttig 
is  

Sober en 
doelmatig / 
afkoppelen als 
het nuttig is  
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 Groen op zelfde  onderhoudsniveau. Wij willen het groenonderhoud nog meer 
planmatig beheren en gaan en daarom een Gemeentelijk groen plan opzetten. 
Daar waar dit effectief en efficiënt kan worden gerealiseerd zoeken wij naar 
vormen van samenwerking in de wijken en met (georganiseerde) gebruikers in de 
eigen leefomgeving. Ook proberen we met de werkzaamheden in de openbare 
ruimte bij te dragen aan de sociale doelstellingen van de gemeente. Verder gaan 
we nader uitwerken hoe de samenwerking met Alescon kan worden 
geoptimaliseerd. 

 

  2015 2016 2017 2018 
 Planmatig werken, 

beheer en onderhoud 
Gemeentelijk 
groenplan 
opstellen  

Uitvoeren Evalueren en 
uitvoeren 

Uitvoeren 

 Biodiversiteit vergroten Bloeiende 
bermen door 
afzuigen gras 

Bloeiende 
bermen door 
afzuigen gras 

Bloeiende 
bermen door 
afzuigen gras 

Bloeiende 
bermen door 
afzuigen gras 

 Biodiversiteit vergroten Meer 
verschillende 
soorten aan 
planten  

Meer 
verschillende 
soorten aan 
planten  

Meer 
verschillende 
soorten aan 
planten  

Meer 
verschillende 
soorten aan 
planten  

 Composteren groen Zoeken naar 
een locatie en 
partners 

Locatie 
inrichten 

Startuitvoe-
ring 

Evaluatie 

 Houtsnippers Optimale 
afzet  

Optimale 
afzet 

Optimale 
afzet 

Optimale afzet 

 Verkoop overhoeken Verkopen in 
een ¼ vd 
gemeente  

Verkopen in 
een ¼ vd 
gemeente  

Verkopen in 
een ¼ vd 
gemeente  

Verkopen in 
een ¼ vd 
gemeente  

 Burgerparticipatie Onderzoek 
naar mogelijk-
heden en 
onmogelijk-
heden in 
overleg met 
bewoners  

 

Uitvoering 
proef en 
evaluatie  

Eventueel  
uitvoeren en 
verbreden 

Eventueel 
uitvoeren en 
verbreden 

  
 
 

 Begraven  We gaan invulling geven aan het hergebruik van opgezegde graven. 
Daarbij blijven we streven naar een evenwicht in de kosten en baten. 

  2015 2016 2017 2018 
 Kostendekkendheid 

begraven  
Opstellen van 
een plan om 
te komen tot 
kostendek-
kendheid.  

   

 Opruimen graven Beleid tot 
ruimen 
vaststellen 

Ruiming  Ruiming 
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Afval en reiniging   We gaan onderzoeken op welke wijze de inzameling van 
groen afval efficiënter kan worden georganiseerd. Door aanpassingen in de 
tariefstellingen gaan we de opbrengsten van de GFT-afvalinzameling verbeteren. 
Hiermee zetten we een weer een stapje in lijn met de maatregelen die 
voortkomen uit ’Deel je afval idee’. Door onder andere inwoners bewuster te 
maken van de waarde van ons afval, ontstaat er ruimte om nader te differentiëren 
in kostprijzen van afvalstromen. De differentiatie zal weer een positief effect 
hebben op het scheidingsgedrag, wat weer een meerwaarde is voor het milieu. 

  2015 2016 2017 2018 
 Betere afvalscheiding 65 % restafval, 

35% gft 
68% 
restafval, 
32% gft 

72% 
restafval, 
28% gft 

75%, restafval, 
25% gft 

 Derde container 
(misschien wel vier) 

Onderzoeken 
en uitvoeren 
proeven met 
Glas blik en 
plastic in 1 
container 

   

 Onderzoeken naar 
frequentie inzameling 

1 x 2 weken 1 x 2 weken 1 x 3 weken 1 x 3 weken 

 Gratis groenafval 
brengen 

Mogelijkheid 
onderzoeken 
voor twee gratis 
groendagen 

Invoeren 
gratis 
groendagen  

Invoeren 
gratis 
groendagen 

Invoeren gratis 
groendagen 

  
 Duurzaamheid  Op gebied van duurzaamheid belonen we bewonersinitiatieven 

op gebied van duurzame ontwikkelingen of activiteiten. Zo ondersteunen we 
dorpstuin-initiatieven en begeleiden we het plaatsen van zonnepanelen op de 
stortplaats in Zeijen. 

  2015 2016 2017 2018 
 Duurzaamheidsvisie  Opstellen en 

afronden 
Duurzaam-
heidsvisie ‘Dorp 
van de 
toekomst’. 

Ondersteu-
nen van 
projecten en 
activiteiten 
op dit 
gebied 

Idem idem 

 Duurzame 
energieopwekking 

Onderzoek 
naar en het 
ondersteunen 
van ontwikkelin-
gen op gebied 
van 
zonneweiden. 

idem Idem idem 

 Projecten. Jaarlijks 
maken we een afweging 
op de te ondersteunen 
projecten. 

Bv Nacht van 
de nacht,  
Dag vd 
duurzaam-heid, 
Klimaat-
fietstocht. Ook 
zetten we in op 
het project 
Energy 
Challenge. 

Opnieuw 
afwegen 

Opnieuw 
afwegen 

Opnieuw 
afwegen 
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Financiële gegevens Cluster 7: Gezonde leefomgeving  
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2015 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Progra mma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
20. Milieu 803.980 1.252.503 757.057 759.861 761.956 764.461
9. Riolering en waterhuishouding 2.814.592 2.824.617 3.013.118 3.056.831 2.965.989 2.959.137
10. Openbaar groen 2.977.002 2.765.555 2.903.016 2.897.336 2.893.670 2.893.837
11. Begraven 332.743 457.515 474.679 470.727 467.279 464.371
12. Reiniging 2.982.401 2.943.870 2.966.480 2.971.448 2.973.680 2.977.859
17. Monumentenzorg 168.261 176.360 160.955 161.034 161.124 161.322
 
Totaal lasten  10.078.978 10.420.420 10.275.305 10.317.239 10.223.696 10.220.987
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
20. Milieu 43.208 51.727 0 0 0 0
9. Riolering en waterhuishouding 2.787.180 2.839.708 2.856.420 2.913.457 2.971.619 3.030.942
10. Openbaar groen 76.000 12.562 12.769 12.948 13.114 13.285
11. Begraven 347.089 473.170 482.622 492.257 502.081 512.102
12. Reiniging 3.354.858 3.310.648 3.333.258 3.338.227 3.340.458 3.344.637
17. Monumentenzorg 7.583 5.625 5.695 5.738 5.767 5.796
 
Totaal baten  6.615.918 6.693.441 6.690.764 6.762.627 6.833.038 6.906.762
 
Resultaat voor bestemming  3.463.060 3.726.979 3.584.542 3.554.612 3.390.658 3.314.225
Toevoeging aan de reserve 515.312 470.236 459.662 459.662 459.662 459.662
Onttrekking uit de reserve 264.767 138.793 249.582 236.258 87.254 21.079
Mutaties reserves  250.545 331.443 210.080 223.404 372.408 438.583
 
Resultaat na bestemming  3.713.605 4.058.423 3.794.621 3.778.016 3.763.066 3.752.808
 
De lagere lasten in cluster 7 in 2015 ten opzichte van 2014 ontstaan vrijwel geheel doordat in 2014 ca. 
€ 425.000 apparaatskosten (uren interne organisatie) nog in de begroting van de gemeente zijn 
opgenomen voor personeel dat m.i.v. 2014 is overgegaan naar de RUD. Een uitgebreidere toelichting 
van de verschillen tussen 2014 en 2015 is in bijlage 3 opgenomen. 
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Cluster 8:Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  
 
Programma's Programma 14: Grondbedrijf 
 Programma 15: Ruimtelijke ontwikkeling 
 Programma 16: Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 

Programma 35: Maatschappelijk vastgoed 
 

  
  

 
  
Inleiding en 
maatschappelijke 
opgave 

Tynaarlo heeft ruimtelijk gezien een ideale ligging. Het combineert de 
stadsvoorzieningen van Groningen en Assen met een prachtige woonomgeving. 
De Koningsas tussen Assen en Groningen is door de regio aangewezen als 
investeringsgebied. Dat geeft ons een kans om deze ruimtelijke voordelen verder 
uit te werken. 
 
De behoefte aan woningen in onze gemeente is door de jaren heen veranderd en 
verschilt sterk. We moeten rekening houden met krimp, ontgroening en 
vergrijzing. Maatwerk zoals onder andere grondgebonden levensbestendige 
woningen lijkt aan de vraag te kunnen voldoen. 
 
We zetten ons in voor het voorkomen en bestrijden van leegstand en 
verloedering in de dorpskernen. Bij het maken van plannen verdienen hergebruik, 
inbreiding en verbouw aandacht en heeft dat in sommige gevallen onze voorkeur 
ten opzichte van nieuwbouw. Naast het voorkomen van bouwen voor leegstand 
willen wij door het stimuleren van duurzaam bouwen en renovatie, verspilling 
tegengaan. 

  
  
Wat willen we 
bereiken 

Wij voeren een realistisch planologisch beleid. Dat begint met (door)ontwikkelen 
van (bouw)plannen op grond van de reële behoeften. Dat vraagt meer 
vraaggerichte en op de marktontwikkeling aangepaste bouwprogramma’s.  
 
Verder voeren we een actief grondbeleid. We stemmen bouwontwikkeling af op 
de woningvraag, demografische ontwikkeling en de marktontwikkeling. 
 
Ook willen wij bruisende kernen stimuleren door in samenspraak met inwoners 
en ondernemers te komen tot een goede invulling van een aantrekkelijk 
straatbeeld. Wij zetten ons rolbewust in voor het voorkomen en bestrijden van 
leegstand en verloedering, vooral in de centra van onze hoofdkernen. 
 
Het gebied rondom de luchthaven heeft onze aandacht. Ruimtelijk gezien is hier 
ontwikkeling gewenst. Hiervoor hebben we in 2014 een Ontwikkelvisie opgesteld. 
In 2015 willen we overgaan tot concrete planuitvoering. Daarbij is onze rol vooral 
stimulerend en faciliterend aan initiatieven van derden 
 
Ons landschap is van grote schoonheid en is een kernkwaliteit voor ons als 
woongemeente. We willen op doelmatige wijze dit landschap, samen met 
betrokkenen, in stand houden en waar nodig en mogelijk herstellen. We hebben 
aandacht voor biodiversiteit en andere projecten die het landschap versterken en 
minimaal in stand houden. Een vitaal platteland is van belang voor de 
leefbaarheid. Totstandkoming van initiatieven op dat gebied stimuleren en 
ondersteunen we waar mogelijk. 
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We zorgen ervoor dat de kwaliteiten van het landschap en ruimtelijke plannen 
worden geborgd doordat op concreet planniveau nadrukkelijk na- en meegedacht 
wordt over de stedenbouwkundige, economische, cultuurhistorische en 
landschappelijke elementen. Aan de voorkant ontwikkelen we samen met 
initiatiefnemers die aan de kaders van deze uitgangspunten voldoen. We borgen 
de be- en onbebouwde omgeving doordat beschikt kan worden over vastgestelde 
en actuele bestemmingsplannen die burgers en bedrijven rechtszekerheid 
bieden. 
 
Om dat te realiseren is het belangrijk dat:  

- We gesprekken met eigenaren van inbreidingslocaties en met 
woningcorporaties aan gaan en hen planologisch zo veel mogelijk faciliteren 
om (her)ontwikkelkansen te bieden en verloedering tegen te gaan;  

- Wij innovatieve en groene projecten blijven steunen om de woonomgeving 
aantrekkelijk te houden. Dit geldt ook voor de minder bevolkte gebieden 
(Vitaal Platteland); 

- We eigen vastgoed efficiënter inzetten en onderhouden tegen minder kosten; 

- We overbodige regels verminderen en dat voorwaarden voor realisatie of 
transformatie van woningen en (bedrijfs)gebouwen toepasbaar en 
toegankelijk zijn. Dit laatste willen we nadrukkelijk faciliteren. 

- We in samenspraak met inwoners en ondernemers zoeken naar een 
invulling voor een aantrekkelijk en groen straatbeeld. De inrichting van de 
openbare ruimte moet uitnodigen tot het organiseren van creativiteit en 
gezelligheid. Dat draagt bij aan bruisende dorpskernen; 

- We ruimte voor ruimte regeling blijven stimuleren en waar mogelijk 
ondersteunen. 

- Onze ruimtelijke beleidsuitgangspunten, zoals vastgelegd is in ons 
Structuurplan uit 2006, de basis is voor ons planologisch beleid. We willen dit 
beleid actueel houden en toepasbaar houden in het huidige tijdsbeeld. 

- Onze dienstverlening op gebied van Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving zodanig is ingericht dat we met onze huidige capaciteit aan onze 
minimale wettelijke taken voldoen. We staan voor een integrale aanpak als 
het over handhaving gaat.  

 

Maatschappelijk vastgoed 
Het gemeentelijk vastgoed vormt een nieuw strategisch beleidsterrein. Wij willen 
strategischer omgaan met het gemeentelijk vastgoed om te komen tot meer 
efficiency omtrent gebruik, transparantie in financiële geldstromen en eenduidig 
zakelijk (contract)beheer. 
Voordeel hiervan is beter inzicht in bezettings- en gebruiksmogelijkheden voor 
verenigingen en overige gebruikers, als ook bezuinigingsmogelijkheden, kortom 
een verbeterd maatschappelijk rendement van ons vastgoed. 
 
Daarom willen wij in 2015 gaan werken aan een apart begrotingsprogramma 
“Maatschappelijk Vastgoed” waarin alle gemeentelijke vastgoedobjecten zullen 
worden ondergebracht welke nu nog verspreid over diverse clusters in de 
begroting staan.  
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Doelen  Thema Doelen  
       
 Vitaal platteland Verbinding met de dorpen creëren en houden. De 

dorpsomgevingsplannen helpen bij het in beeld brengen van de 
behoefte en stimuleren en faciliteren van dorpsinitiatieven. 
 

 Planologisch beleid Planvorming op basis van gevraagde behoeften. Dat geldt voor 
onze eigen plannen en die van marktpartijen.  
 

 Voorkomen van 
leegstand 

Reële invulling van openbare ruimte en gedragen visies. 
Het woningbouwprogramma dient afgestemd op de 
marktbehoefte. Daarbij zeker de ‘Ja-mits’ houding, maar 
bouwen voor leegstand stimuleren we niet. De ontwikkeling van 
de markt op gebied van appartementen houden we 
nauwlettend in de gaten. 
 

 Waarborgen 
landschappelijke en 
ruimtelijke kwaliteit 

We geven uitvoering aan en ondersteunen projecten die de 
kwaliteit van het landschap behouden of versterken. Met het 
beschikbare budget gaan we in 2015 t/m 2018 circa 2 projecten 
per jaar uitvoeren. 
 

 Herijken structuurplan 
2006 

De basis van het structuurplan staat. Daar waar nieuwe 
accenten gelegd moeten worden vanwege nieuwe 
ontwikkelingen of een ander tijdsbeeld en behoeften, zal de 
nota in 2015 worden geactualiseerd. 
 

 Locatie ontwikkeling Bestaande locaties vermarkten we actief. Daarnaast voeren we 
een reëel uitgiftebeleid waarbij uitgifte is afgestemd op de 
marktbehoefte. Nieuwe marktinitiatieven worden gefaciliteerd 
vanuit een “ja mits houding”. 
 

 Volkshuisvesting We voeren actief gesprekken met corporaties. Waar mogelijk 
faciliteren we de corporaties om te stimuleren dat projecten in 
ontwikkeling worden genomen bv door het opstellen van 
bestemmingsplannen. Daarin is bouwen buiten het eigen 
afzetgebied bespreekbaar. We bewaken dat er voldoende 
aanbod is voor de sociaal maatschappelijke doelgroep van de 
corporaties. 
 

 De volgende locaties 
worden verder in 
ontwikkeling genomen 

Kranenburg- Zuid, Ter Borch, Oude Tolweg-Zuid, Donderen, 
Zwarte Lent, Tienelswolde Zuidoevers Groote Veen, voorzijde 
PBH en Vriezerbrug 
 

 Gebeidsontwikkeling 
GAE 

Samen met de provincie werken we aan een betere uitstraling 
en kwaliteitsimpuls voor het gebied rondom de luchthaven. We 
faciliteren en stimuleren marktinitiatieven in en rondom dat 
gebied. Tevens gaan we aan de slag met de herziening van het 
bestemmingsplan. Het uitvoeringsplan dat opgesteld is nav van 
de vastgestelde Ontwikkelvisie GAE nemen we verder ter 
hand.  
 

 Wonen op het water Bij gebleken behoefte, dit onderzoeken we in 2015, gaan we in 
de gemeente locatie geschiktheid onderzoeken en er mee aan 
de slag. 
 

 Centrumplannen Wij richten ons voor de centra in de kernen Vries en Eelde 
primair op de gemeentelijke  taak te zorgen voor een goed 
functionerend openbaar gebied. 
 

 Energielandgoed 
Vriezerbrug Zuid 

We achten het op dit moment niet haalbaar om dit gebied als 
bedrijventerrein te ontwikkelen. We oriënteren ons op andere 
initiatieven die voor dit gebied aantrekkelijk en reëel zijn. Het 
vorig jaar uitgevoerde onderzoek naar alternatieve 
energievormen geeft mede richting aan de invulling.  
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 Transferium De Punt Afhankelijk van de uitkomst van het onderdeel van Nut en 
Noodzaak uit de MER-onderzoek geven we samen met de 
provincie nader invulling aan de ontwikkeling van een 
Transferium nabij De Punt.  

 Laagveengordel project Dit omvangrijke project wordt opgepakt binnen het Regiopark. 
Het bevindt zich nog in de oriëntatiefase. Meerdere 
overheidsinstanties en marktpartijen zijn erop gericht om dit 
gebied verder te ontwikkelen op gebied van waterberging en 
recreatie.   

 Zuidlaardermeergebied 
(Zuid) 

We willen hier graag ontwikkelingen stimuleren. Samen 
met initiatiefnemers komen we tot haalbare planvorming  

  
  
Wat gaan we er 
voor doen in 2015 
en verdere jaren 

• Ontwikkelings- en uitnodigingsplanologie; We hebben met een ‘Ja, mits-
houding’ een positieve grondhouding richting marktinitiatieven. Dat geldt voor 
woningbouw, bedrijvigheid en aanverwante ontwikkelingen.  We geven 
planologisch advies bij initiatieven die uit de markt komen.  
 

• Actueel houden van onze bestemmingsplannen; Bijblijven met onze 
bestemmingsplannen is naast een wettelijke verplichting een voortdurende 
activiteit die we belangrijk vinden. Ons grondgebied zodanig inrichten dat het 
voldoende ruimte en bescherming biedt voor onze bebouwde en 
onbebouwde omgeving. Een basis voor onze plannen staat in de 
Structuurvisie uit 2006. Deze gaan we op onderdelen actualiseren. Dat wil 
zeggen aanpassen aan de eisen en wensen uit deze tijd en voor de komende 
vijf a tien jaren. 

 
 2015 2016 2017 2018 
Actualisatie 
Bestemmingsplannen 

moederplan 
Ter Borch en 
Zuidlaren kern 

Vries kern Eelde 
Paterswolde 
kern 

 

Structuurvisie Ruimte Herijken 
structuurvisie 

Vaststellen 
structuurvisie 

  

Structuurvisie PBH Op basis van 
de eind 2014 / 
begin 2015 
opgeleverde 
kaderstellende 
nota wordt de 
Structuurvisie 
medio 2015 
opgeleverd. 

   

 
 
• Vergunningverlening en Toezicht en handhaving;  
Binnen deze taak voeren we vele reguliere werkzaamheden uit. We streven 
zowel in- als extern naar optimale dienstverlening op gebied van 
vergunningverlening. Het accent van de vergunningverlening en het bouwtoezicht 
richt zich vooral op (brand-)veiligheid en gezondheid. 
 
• Beoordelen van handhavingsverzoeken en planschadeve rzoeken; Op 
basis van niet geprognosticeerde aantallen kunnen we ook in 2015 handhaving- 
en planschadeverzoeken tegemoet zien. Op basis van adequate acties kiezen 
we hiervoor de vastgestelde beleidslijn in om dit op te pakken 
 
• Maatschappelijk vastgoed 
 
 

 2015 2016 2017 2018 
nnb     
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Financiële gegevens Cluster 8:Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2015 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
14. Grondbedrijf 15.672.512 15.023.188 11.908.464 11.941.291 11.997.009 12.053.617
15. Ruimtelijke ontwikkeling 1.843.756 1.359.494 1.173.687 1.172.110 1.171.630 1.172.380
16. Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 2.735.245 2.617.930 2.800.924 2.776.774 2.753.376 2.733.483
 
Totaal lasten  20.251.512 19.000.612 15.883.074 15.890.175 15.922.015 15.959.480
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
14. Grondbedrijf 9.503.519 14.111.938 11.224.922 11.309.108 11.365.654 11.422.482
15. Ruimtelijke ontwikkeling 141.036 10.000 0 0 0 0
16. Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing 1.930.633 2.060.207 2.060.144 2.060.276 2.060.696 2.061.509
 
Totaal baten  11.575.189 16.182.145 13.285.066 13.369.384 13.426.350 13.483.991
 
Resultaat voor bestemming  8.676.323 2.818.467 2.598.008 2.520.790 2.495.666 2.475.489
Toevoeging aan de reserve 637.257 49.088 0 0 0 0
Onttrekking uit de reserve 1.302.876 819.881 368.620 38.236 38.203 38.225
Mutaties reserves  -665.619 -770.793 -368.620 -38.236 -38.203 -38.225
 
Resultaa t na bestemming  8.010.704 2.047.674 2.229.389 2.482.554 2.457.463 2.437.265
 
In cluster 8 is het verschil na bestemming per saldo vooral te verklaren doordat vanaf 2015 geen 
jaarlijkse bijdrage meer wordt geraamd vanuit het grondbedrijf. Zowel de lasten als de baten van het 
grondbedrijf worden voor 2015 lager geraamd. Dit wordt deels veroorzaakt door temporisatie binnen 
de verschillende grondexploitaties. Een uitgebreidere toelichting van de verschillen tussen 2014 en 
2015 is in bijlage 3 opgenomen. 
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Cluster 9: Financiering  
 
Programma's Programma 2: Budgetcyclus 
 Programma 7: Algemene middelen 
 

   
  
Inleiding en 
maatschappelijke 
opgave 

De komende jaren staan in het teken van zwaar weer op financieel gebied. Aan 
ons de opdracht om de begroting van 2015 én het meerjarig perspectief sluitend 
te krijgen, conform de geldende voorschriften. Om ons werk in een financieel 
onzekere tijd goed uit te kunnen voeren, is een helder en transparant financieel 
beleid een voorwaarde. 

  
  
Wat willen we 
bereiken 

Onze gemeente kent grote en ook risicovolle projecten. Daarnaast bestaat er 
onzekerheid over de gevolgen van de transities in het sociale domein. Uitvoering 
van dit beleid en de projecten brengt financiële risico’s met zich mee. Om de 
effecten van deze risico’s op te kunnen vangen is het noodzakelijk om over 
voldoende weerstand te beschikken. Wij willen daarom een adequate 
risicoafdekking realiseren waarbij we eventuele financiële tegenvallers kunnen 
opvangen zonder schadelijke gevolgen voor andere projecten en taken (100%).  

Onze dienstverlening dient kostendekkend te zijn. Dat vraagt om een 
transparante en scherpe kostentoerekening. Het profijtbeginsel, ofwel het 
principe waarbij de gebruiker betaalt, is hierbij richtinggevend.  

Ons uitgangspunt is dat de belasting die we heffen op onroerende zaken niet 
meer dan trendmatig gaat stijgen in de komende vier jaar.  

Wij willen de begroting in meerjarig perspectief sluitend maken via ondermeer 
herstructurering van budgetten,waarbij duidelijk aandacht voor beleid. 

Wij willen zorgen voor de overdracht van een ‘gezond’ huishoudboekje aan een 
nieuw college na onze bestuursperiode in het voorjaar van 2018. 

  
Doelen  Thema Doelen  
       
 Heffingen en 

belastingen  
Ozb stijgt maximaal 2% 
 
Kostendekkende dienstverlening en kostendekkende leges en 
heffingen 

 Transparante en 
heldere verslaglegging.  

Nota’s helder, duidelijk en transparant, gewaardeerd door de 
gemeenteraad 
 
Duidelijk leesbare stukken P&C (van perspectievennota – 
jaarrekening); gewaardeerd door de gemeenteraad 
 
Transparante afweging van welke middelen voor welke doelen 
nodig zijn 

 Huishoudboekje op 
orde 

In 2018 : weerstandscapaciteit 100%  
 
In 2018: reëel sluitende begroting in meerjarig perspectief 

 Adequate administratie  Goedkeurende accountantsverklaring 
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Wat gaan we er 
voor doen in 2015 
en verdere jaren 

Bestaande reguliere werkzaamheden.  De dagelijkse werkzaamheden zijn erop 
gericht een adequate administratie te voeren die voldoet aan de eisen. De 
accountant controleert de processen en de administratie op rechtmatigheid en 
getrouwheid van de verslaglegging. Dit is de basis voor een goed financieel 
beheer. We willen een transparante administratie hebben zodat keuzes kunnen 
worden gemaakt. Op een aantal punten willen we die transparantie verbeteren. 
Dat komt in een aantal accenten naar voren.  
 
Heffingen en belastingen.  De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt trendmatig 
met 2% en voor de heffingen willen we een transparante toerekening van kosten 
en kostendekkende tarieven. 
 
 

  2015 2016 2017 2018 
 Ozb stijgt maximaal 2% Max 2% 

trendmatige 
verhoging 

Idem Idem Idem 

 Kostendekkende 
dienstverlening en 
kostendekkende leges en 
heffingen 

Bouwleges en 
heffingen 
eenmalig op 
transparantie 
beoordelen 

- Re-Check op 
bevindingen 
van 2015 

- 

  Audit op 
kostendekken
dheid 
uitvoeren bij 
begroting 

Idem Idem Idem 

  
 

 Transparante en heldere verslaglegging.  We willen dat de verslaglegging 
helder en transparant is en goed bruikbaar is voor het bestuur. Daarbij hoort ook 
dat in voorstellen duidelijk is wat de financiële consequenties zijn en dat 
tweemaal per jaar een afweging van de inzet van (extra) middelen wordt 
gemaakt. Dat doen we bij de begroting en voorjaarsbrief. 
 

  2015 2016 2017 2018 
 Nota’s helder, duidelijk 

en transparant 
Nota 
kapitaalgoe-
deren 

 Nota reserves 
evalueren 

 

 Duidelijk leesbare 
stukken P&C (van 
perspectievennota – 
jaarrekening) 

Aandachts-
punt bij alle 
stukken, wo. 
Perspectie-
vennota, 
begroting, 
jaarrekening 
en voorjaars- 
en 
najaarsbrief 

Idem Idem Idem 

 Transparante afweging 
van welke middelen voor 
welke doelen nodig zijn 

2 keer per 
jaar. 
Opnemen in 
procedures 
en voorstellen 
aan raad 
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 Thema 3  Sluitende m eerjarenbegroting en risicoafdekking  . We willen het 
huishoudboekje op orde hebben. Daarbij worden structurele kosten met 
structurele middelen gedekt. Daarnaast hebben we steeds een actueel beeld van 
de reserves en het weerstandsvermogen. De realisatie van de ombuigingen 
willen we actueel en transparant in beeld brengen. 
 

  2015 2016 2017 2018 
 Sluitende begroting Sluitende 

begroting 
Idem Idem Idem 

 Weerstandsvermogen Uitvoering 
aan plan voor 
herstel 
weerstands-
vermogen.  

  100% 

 Ombuigingen realiseren Voortgang in 
beeld. 
Evaluatie 
stand van 
zaken 
uitvoeren en 
presenteren 
in P&C 
cyclus; dit 
wordt een 
onderdeel 
van alle P&C-
producten 

Idem Idem Idem 

  
  
 
Financiële gegevens Cluster 9: Financiering 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke baten en lasten er geraamd zijn in de 
meerjarenbegroting 2015 
 
Lasten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2. Budgetcyclus 191.296 163.117 0 0 0 0
7. Algemene middelen 5.266.589 5.196.942 6.294.950 5.513.097 5.526.719 4.728.124
 
Totaal lasten  5.457.885 5.360.059 6.294.950 5.513.097 5.526.719 4.728.124
 
Baten    Actuele   Meerjaren  
  Rekening  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  Begroting  
Programma  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2. Budgetcyclus 0 0 0 0 0 0
7. Algemene middelen 38.228.855 38.998.880 46.676.026 46.567.750 46.269.670 46.094.486
 
Totaal baten  38.228.855 38.998.880 46.676.026 46.567.750 46.269.670 46.094.486
 
Resultaat voor bestemming  -32.770.970 -33.638.821 -40.381.075 -41.054.654 -40.742.951 -41.366.362
Toevoeging aan de reserve 3.242.840 2.678.818 1.704.888 1.445.990 1.447.919 1.423.764
Onttrekking uit de reserve 5.140.153 4.357.156 2.813.612 2.077.222 2.100.236 1.563.250
Mutaties reserves  -1.897.313 -1.678.338 -1.108.724 -631.232 -652.317 -139.486
 
Resultaat na bestemming  -34.668.283 -35.317.159 -41.489.799 -41.685.886 -41.395.268 -41.505.848
 
De mutaties in cluster 9 zijn vaak financieel technisch van aard. Per saldo ontstaan de grootste 
verschillen in 2015 door de toevoeging van de rijksbijdragen voor jeugd en wmo (uitkeringen 
gekoppeld aan de decentralisaties). Daarnaast zijn er rondom rente en financieringskosten en de in dit 
cluster geraamde incidentele middelen voor bekostiging van diverse investeringen verschillen met 
2014. Een uitgebreidere toelichting van de verschillen tussen 2014 en 2015 is in bijlage 3 opgenomen. 
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2. Resultaat, bijstellingen, dekkingsplan, nieuwe b eleid en 

vervolgstappen 
 
 
In dit hoofdstuk gaan wij in op: 
 
1. Resultaten, bijstellingen, resultaatbestemming en materieel sluitende begroting. 
2. Overzicht van de beschikbare structurele en incidentele middelen 2015 en de invulling hiervan. 
 
1. Resultaat, bijstellingen, resultaatbestemming en  materieel sluitende begroting. 
 
1.1 Resultaten en bijstellingen. 
De voorliggende begroting 2015 van de gemeente is niet sluitend. Echter, in meerjarig perspectief is 
er wel sprake van een materieel sluitende begroting.  
 
De uitkomsten van de begroting resulteren in het navolgende beeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Omschrijving 2015 2016 2017 2018

Perspectievennota 2014

1 Resultaat bij ongewijzigd beleid -2.392.996 -2.805.523 -3.225.782 -3.225.782

2 Ombuigingen 1.464.700 2.099.800 3.385.300 4.118.300

3 Eenmalig aframen budget Iab 500.000

Begrotingsresultaat perspectievennota -428.296 -705.723 159.518 892.518

4 Effecten gemeenschappelijke regelingen -107.000 -95.000 -75.000 -57.780

5 Kapitaallasten 125.000 125.000 125.000 125.000

6 Effecten rentetoerekening 184.108 235.606 256.692 280.847

7 Effecten lonen en salarissen 196.000 198.500 201.025 203.575

8 Kosten uitvoeringsprogramma -320.000 -320.000 -320.000 -320.000

9 Overige verschillen -2.363 -6.250 45.785 -77.343

Effecten septembercirculaire

10 Bijstelling algemene uitkering -101.898 165.174 333.715 496.349

11 Integratieuitkering WMO -17.882 -352.365 -359.234 -359.234

Kosten WMO 17.882 352.365 359.234 359.234

12 Integratieuitkering AWBZ naar WMO -25.506 -10.401 -10.112 -10.083

Kosten decentralisatie AWBZ naar WMO 25.506 10.401 10.112 10.083

13 Integratieuitkering decentralisatie Participatiewet -174.716 -358.881 -533.826 -674.598

Kosten participatiewet 174.716 358.881 533.826 674.598

14 Integratieuitkering decentralisatie Jeugdzorg -37.075 -7.339 -48.135

Kosten jeugdzorg 37.075 7.339 48.135

Totaal effecten septembercirculaire -101.898 165.174 333.715 496.349

15 Toeristenbelasting -58.541 -97.587 -106.461 -90.729

Fonds recreatie en toerisme 8.000 33.000 33.000 33.000

16 Budget rekenkamercommissie -7.500 -7.500 -7.500 -7.500

17 Budget accountantskosten -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

18 Structureel effect najaarsbrief 2014 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000

Resultaat begroting 2015 -575.490 -537.780 582.774 1.414.938
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Toelichting op de voornoemde onderdelen:  
 
1. De conceptbegroting is opgesteld op basis van de kaders van de perspectievennota 2014. In 

de perspectievennota is het begrotingsresultaat bij ongewijzigd beleid als uitgangspunt 
genomen. Dit resultaat is hier vermeld.  

 
2. De in de perspectievennota 2014 voorgestelde ombuigingen maken onderdeel uit van 

uiteindelijke begrotingsresultaat in de perspectievennota. De bij dit onderdeel vermelde 
bedragen sluiten aan op de toelichting op de ombuigingen zoals opgenomen in de paragraaf 
ombuigingen en taakstellingen.  

 
3. In de perspectievennota 2014 is opgenomen dat het structurele iab-budget eenmalig met € 

500.000 wordt verlaagd in verband met het lopende onderzoek naar de herijking van het iab.   
 
4. De gemeenteraad heeft in de afgelopen maanden diverse begrotingen van 

gemeenschappelijke regelingen (onder andere de ISD, Alescon, GGD, RUD en VRD) 
vastgesteld. Deze begrotingen hebben effect op de gemeentelijke begroting. Het gesaldeerde 
effect van de gemeenschappelijke regelingen op de begroting is hier opgenomen. Ook is het 
BUIG-budget voor 2015 bijgesteld op basis van de laatste informatie over de budgetten BUIG 
die van de ISD zijn ontvangen. 
 

5. De renteopbrengst op materiële vaste activa valt hoger uit. Dit komt onder andere doordat er 
een aantal nieuwe kredieten zijn verstrekt in 2014, die niet in de jaarschijf 2015 van de 
begroting 2014 zijn meegenomen maar wel in de begroting van 2015. Te denken valt aan 
kleed- en kantineaccomodatie Vako, Renovatie Menso Altingschool, Centrumplan 
Paterswolde, ondergrondse verzamelcontainers en rioolmaatregelen Westlaren.  

 
6. In de perspectievennota is een ombuiging voorgesteld als gevolg van het toerekenen van 

rente over de bestemmingsreserves en voorzieningen aan de exploitatie i.p.v. de argi. Het 
hiervoor geraamde effect is hoger, doordat geen rekening was gehouden met de voorziening 
die gevormd is bij het stopzetten van De Bronnen. Omdat de rente over deze voorziening 
wordt toegerekend aan de exploitatie, heeft dit een positief effect op de begroting.  

 
7. Het effect van de nieuwe CAO blijkt groter dan in de perspectievennota verwacht. Dit heeft 

een positief effect op de begroting.  
 
8. In de perspectievennota hebben wij aangegeven wat wij ten opzichte van het bestaande 

beleid meer en intensiever op willen pakken.  In de begroting houden we er rekening mee dat 
deze  activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Dat kan veelal uit de beschikbare  budgetten en 
capaciteit plaatsvinden, ook omdat door minder projecten er capaciteit beschikbaar is. Wel 
moet dan dekking hiervoor in de begroting worden opgenomen. Intensiveringen kunnen tot 
een (incidentele) verzwaring van de begroting leiden. Wij hebben het voornemen om slechts 
twee maal per jaar “geld”  te vragen aan de gemeenteraad. Wij denken dat dat leidt tot een 
beter overzicht en beheersing, maar willen er wel op letten dat het niet ten koste gaat van 
slagkracht. Als er zich een ontwikkeling of kans voordoet waar we snel op willen reageren, 
zullen we tussentijds met een voorstel naar de gemeenteraad komen. 
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In het volgende overzicht geven wij deze kosten voor het uitvoeringsprogramma 2015 en 
verder aan 
 

Cluster  Programma  Activiteiten  Geraamde 
kosten in 
begroting 

2015 *) 
7 Groen Opstellen gemeentelijk groenplan,  werkwijze in 

samenwerking inwoners / inspraak en overleg 
daadwerkelijk inhoud geven, begraven 
beleidsplan  

120.000 

2 Wegen Wegenbeleidsplan, wegenlegger, openbare 
verlichtingsplan.  

100.000 

8 Prins 
Bernhard 
Hoeve 

Uitwerken ontwerp in nauwe samenwerking met 
inwoners en betrokkenen 

PM 

8 Vastgoed  Ontwikkeling programma 35: maatschappelijk 
vastgoed 

100.000 

    
  TOTAAL  320.000 

 
*) de kosten die voor 2015 zijn geraamd worden in deze begroting ook voor de jaren erna 
opgenomen. Daarbij wordt ieder jaar bij de begroting een actualisatie gemaakt van deze 
kosten die nodig zijn voor het uitvoeringsprogramma.  
 
Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelingen, door wet- en regelgeving, die mogelijk in 2015 
of latere jaren leiden tot extra kosten. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van de Vpb-plicht 
(vennootschapsbelasting) en landelijke normering rond informatiebeveiliging. Bij de 
perspectievennota komen we hierop terug.  

 
9. Overige verschillen die worden veroorzaakt door urenbegrotingen, kapitaallasten, rente-

effecten anders dan in voorgaande onderdelen benoemd.  
 
10. Op basis van de septembercirculaire van het Rijk verwachten we voor 2015 een negatieve 

bijstelling van de Algemene Uitkering. Het accres voor 2015 valt lager uit door een lagere 
loon- en prijscompensatie aan de departementen. Daarnaast vallen op rijksniveau de kosten 
voor de kinderopvangtoeslag mee. Gevolg van deze lagere uitgaven door het rijk is een lagere 
Algemene Uitkering voor de gemeenten.  
De accressen van 2016 en volgende jaren zijn hoger doordat de rijksuitgaven voor 
asielzoekers en leningen uit hoofde van studiefinanciering stijgen. De hogere rijksuitgaven 
hebben een hogere Algemene Uitkering voor gemeenten tot gevolg.  
 

11. De korting op de huishoudelijke hulp voor 2016 en verder is in de septembercirculaire 
verwerkt. Dit betekent dat de integratie-uitkering WMO daalt. Zoals vastgesteld in de kaders 
voor het opstellen van de begroting, wordt de omvang van het budget als raming voor de 
kosten opgenomen. Dit betekent dat het budget met hetzelfde bedrag wordt verminderd. De 
bijstelling van de integratie-uitkering is budgettair neutraal verwerkt.   

 
12. De integratie-uitkering AWBZ naar WMO is ten opzichte van de meicirculaire naar beneden 

bijgesteld. Zoals vastgesteld in de kaders voor het opstellen van de begroting, wordt de 
omvang van het budget als raming voor de kosten opgenomen. Dit betekent dat het budget 
met hetzelfde bedrag wordt verminderd. De bijstelling van de integratie-uitkering is budgettair 
neutraal verwerkt.   

 
13. De bijstelling van de integratie-uitkering participatiewet is in de septembercirculaire verwerkt. 

Voor onze gemeente betekent dit een vermindering van de geraamde inkomsten. Zoals 
vastgesteld in de kaders voor het opstellen van de begroting, wordt de omvang van het budget 
als raming voor de kosten opgenomen. Dit betekent dat het budget met hetzelfde bedrag 
wordt verminderd. De bijstelling van de integratie-uitkering is budgettair neutraal verwerkt. 
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14. De integratie-uitkering jeugdzorg is naar beneden bijgesteld. Zoals vastgesteld in de kaders 
voor het opstellen van de begroting, wordt de omvang van het budget als raming voor de 
kosten opgenomen. Dit betekent dat het budget met hetzelfde bedrag wordt verminderd. De 
bijstelling van de integratie-uitkering is budgettair neutraal verwerkt. 

 
In de perspectievennota 2013 was een verhoging van de toeristenbelasting voorzien naar € 
1,50 in 2016. Deze verhoging gaat niet door. Het tarief voor 2015 bedraagt € 1,10. Voor 2016 
en 2017 wordt uitgegaan van € 1,10. De verhoging van de toeristenbelasting naar € 1,50 was 
in meerjarig perspectief in de begroting verwerkt. Deze dient te worden bijgesteld op basis van 
de huidige inzichten.  

 
15. Bij de behandeling van de perspectievennota op 23 september 2014 is een voorstel van de 

fractie van Leefbaar Tynaarlo door het college overgenomen om het budget voor de 
rekenkamercommissie te verhogen naar € 1 per inwoner. Dit betekent een verzwaring van de 
begroting. Aan de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting was de vorming van een 
fonds recreatie en toerisme gekoppeld. Omdat de verhoging van de toeristenbelasting is 
komen te vervallen, wordt ook de verzwaring van de begroting in verband met de vorming van 
dit fonds deels teruggedraaid.  

 
16. Op 7 oktober 2014 heeft de gemeenteraad de inhuur accountantsdiensten voor de jaren 2014 

– 2017 opnieuw gegund. Deze aanbesteding valt hoger uit dan het budget dat in de begroting 
was opgenomen. Dit betekent een verzwaring van de begroting.  

 
17. Het structurele effect van de najaarsbrief bestaat voor een belangrijk deel uit aanpassing van 

budgetten door indexering, bijstelling van het budget voor waterschapslasten en verlagen van 
de opbrengstraming voor forensenbelasting.  

 
 
1.2 Materieel Sluitende begroting. 
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben in het vastgestelde “Financieel toezichtkader” aangegeven 
dat de begroting 2015 “materieel sluitend” moet zijn. Dat betekent dat de structurele lasten gedekt 
moeten worden door structurele baten. 
Uit een nadere analyse van de structurele lasten en baten en de incidentele lasten en baten is 
gebleken dat de begroting voor 2015 niet materieel sluitend is. De taakstellingen zijn in onderstaand 
overzicht als structureel opgenomen, omdat wij ervan uitgaan dat de taakstellingen worden 
gerealiseerd. In de paragraaf ombuigingen en taakstellingen wordt gemeld dat er geen knelpunten 
bestaan ten aanzien van de verwachte realisatie van de taakstellingen. In meerjarig perspectief is wel 
sprake van een materieel sluitende begroting.   
 
In bijlagen 1 en 2 hebben wij een uitgebreide becijfering van de structurele en incidentele lasten en 
opgenomen. Gecomprimeerd ziet het beeld er voor 2015 als volgt uit: 
 
 Lasten 

totaal  
Baten 
totaal  

 Lasten 
Incidenteel  

Baten 
Incidenteel  

 Lasten 
Structureel  

Baten 
Structureel  

2015 82.161.352 81.640.863  3.022.374 3.064.147  79.138.978 78.576.716 
2016 80.551.166 80.068.386  1.702.520 1.076.305  78.848.646 78.992.081 
2017 78.866.792 79.504.566  1.596.753 995.538  77.270.039 78.509.028 
2018 77.045.389 78.515.326  751.998 240.783  76.293.391 78.274.543 
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2. Overzicht van de beschikbare structurele en inci dentele middelen 2015 en de  
    invulling hiervan. 
 
2.1 Structurele middelen 
In de begroting 2015 hebben wij geen middelen opgenomen voor structureel nieuw beleid. Als er 
middelen gewenst zijn voor nieuw beleid, dan zal dit middels ombuigingen moeten worden 
gerealiseerd.  
 
2.2 Incidentele investeringen 
In de perspectievennota 2014 zijn, met uitzondering van het fietspad Legroweg, onderstaande 
incidentele investeringen opgenomen voor de jaren 2015 tot en met 2018.  
 
Incidentele investeringen 2015 2016 2017 2018

Tijdelijke huisvesting ivm school Tynaarlo * 330.000 330.000
Visienota economie * 100.000 100.000 100.000
Bijdrage transferium De Punt* 650.000
Samenwerking Drentsche Aa 150.000
Culturele gemeente 2017 90.000
Frictiekosten en investeringen PZ (ombuiging 4)** 50.000
Meetpunt koude klinkerweg (ombuiging 8)** 20.000
Vitaal platteland (ombuiging 42) ** 200.000
Onderzoek vastgoed (ombuiging 44) ** 10.000
Frictiekostenbudget bedrijfsvoering ** 150.000 150.000 150.000 150.000
Leefbaarheidsfonds*** 50.000 PM PM PM
Gebiedsfonds PM PM PM PM
Fietspad Legroweg**** 20.000

Totaal incidentele investeringen 1.350.000 630.000 670.000 150.000
 
*) zoals opgenomen in de begroting 2014 voor de jaarschijf 2015 en reeds verwerkt in het 
verloopoverzicht van de Argi zoals opgenomen in hoofdstuk 17. 
 
 **) Deze investeringen hebben een directe relatie met de in de perspectievennota voorgestelde 
ombuigingen. In de paragraaf ombuigingen en taakstellingen zijn alle ombuigingen en de stand van 
zaken m.b.t. de realisatie hiervan opgenomen.  
 
***) Tijdens de behandeling van de perspectievennota 2014 in de raad op 23 september is door het 
college toegezegd incidenteel een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor een 
leefbaarheidsfonds.  
 
****) Het fietspad langs de Burg. Legroweg in Eelde scoorde een aantal jaren geleden een 
onvoldoende in de verkiezing het slechtste fietspad van Drenthe. Derhalve is besloten het fietspad 
aan te pakken. Het vervangen van de tegelverharding door beton was financieel gezien een lastige 
opgave. Er liggen een doorgaande waterleiding, gasleiding en middenspanningskabels. De 
nutsbedrijven gaven aan dat wij de kosten moesten gaan betalen voor de verlegging in combinatie 
met de rioolvervanging. Nu laten we het riool liggen en gaan deze relinen. Uiteindelijk is het 
waterbedrijf ook akkoord gegaan. Ze willen hun waterleiding niet hebben liggen onder een gesloten 
verharding.  
Het fietspad wordt aangelegd vanuit het budget wegonderhoud. Graag willen we de aansluitende 
wegen veilig aan laten sluiten op het fietspad, waarbij de fietsers in de voorrang zitten. Hier is in 
wegonderhoud geen budget voor.  Hiervoor zijn binnen de reguliere begroting geen middelen 
aanwezig.  
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 2015 2016 2017 2018 
 lasten  baten  verschil  lasten  baten  verschil  lasten  baten  verschil  lasten  baten  verschil  

0: Algemeen Bestuur 4.851 860 -3.991 4.604 898 -3.706 4.312 815 -3.498 3.835 608 -3.226 
1: Openbare orde en veiligheid 2.088 19 -2.069 2.097 19 -2.078 2.103 20 -2.084 2.106 20 -2.086 
2: Verkeer en Mobiliteit 3.345 52 -3.293 3.336 53 -3.284 3.324 53 -3.271 3.318 54 -3.265 
3 : Economische Zaken, Recreatie 

en Arbeid 900 238 -662 899 221 -678 899 221 -679 864 220 -644 
4 : Onderwijs 3.563 181 -3.382 3.591 155 -3.436 3.590 156 -3.435 3.574 157 -3.418 
5: Sociale samenhang en 

leefbaarheid 5.261 605 -4.657 5.594 609 -4.986 4.875 611 -4.264 4.564 613 -3.952 
6: Sociale voorzieningen en 

maatschappelijke dienstverlening 27.176 8.829 -18.347 26.462 8.495 -17.967 25.842 8.347 -17.494 25.740 8.234 -17.506 
7: Gezonde leefomgeving 10.275 6.691 -3.585 10.317 6.763 -3.555 10.224 6.833 -3.391 10.221 6.907 -3.314 
8:Ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting 15.883 13.285 -2.598 15.890 13.369 -2.521 15.922 13.426 -2.496 15.959 13.484 -2.475 
9: Financiering 6.295 46.676 40.381 5.513 46.568 41.055 5.527 46.270 40.743 4.728 46.094 41.366 
             
Resultaat voor bestemming  79.639 77.436 -2.202 78.304 77.149 -1.155 76.618 76.751 133 74.911 76.390 1.480 
             
 toevoeging  onttrekking  saldo  toevoeging  onttrekking  saldo  toevoeging  onttrekking  saldo  toevoeging  ontt rekking  saldo  
             
Mutatie met de reserves 2.523 4.205 1.682 2.247 2.920 673 2.249 2.753 505 2.135 2.125 -10 
             
Resultaat na bestemming    -520   -483   638   1.470 
 

In het resultaat ad € 520.000 negatief, is het structurele effect van de NJB ad € 55.000 negatief nog niet 
opgenomen, omdat de NJB nog niet door de raad is vastgesteld. Dit verklaart het verschil tussen het in 
bovenstaande tabel gepresenteerde resultaat van € 520.000 negatief en het begrotingsresultaat zoals dat op pagina 
52 is opgenomen, € 575.490 negatief. 
 

 3. 
M

eerjarenbegroting 2015-2018 
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Toelichting meerjarenraming 
 
In dit hoofdstuk presenteren we de financiële begroting 2015-2018 gepresenteerd. Daarbij gaan we in 
op de structurele en de incidentele baten en lasten en de eventuele belangrijke afwijkingen t.o.v. de 
begroting van 2014 en op de financiële positie.Zo ontstaat inzicht in elementen als investeringen, 
arbeidskosten en financiering. 
 
Baten en lasten  
Een overzicht van baten en lasten per cluster vindt u in hoofdstuk 1 van deze begroting.  
 
Verschillen ten opzichte van de primitieve begrotin g van 2014.  
De begroting 2015 - 2018 is opgesteld op basis van de vastgestelde begroting 2014, inclusief alle 
besluiten die genomen zijn tot 30 juni 2014. Daarnaast is de vastgestelde perspectievennota 2014 
uitgangspunt voor de primitieve begroting 2015. Wat betreft de structurele elementen in de actuele 
begroting 2015 zijn er ten opzichte van 2014 een aantal verschillen. De verschillen ontstaan onder 
andere door de ontwikkeling van de Algemene Uitkering, de aanpassingen vanuit de 
perspectievennota 2014 en het opnemen van de financiële gevolgen van de decentralisaties. 
 
Overzicht van incidentele baten en lasten  
In de begroting zijn naast structurele gelden ook incidentele gelden opgenomen. 
In hoofdstuk 2 nieuw beleid (incidenteel) is aangegeven welke investeringen voor 2015 worden voor-
gesteld. In bijlage 1 van deze begroting staat een overzicht van de incidentele baten en lasten uit de 
begroting 2015 inclusief de meerjarenraming.  
 
 
De uitgangspunten waarop de ramingen zijn gebaseerd . 
 
Algemeen  
De basis voor de begroting is vastgesteld beleid. Dit zijn de vastgestelde begroting 2014, de 
perspectievennota van 2014 en alle structurele effecten uit besluitvorming door de raad t/m 1 oktober 
2014. Voorts zijn de uitkomsten van de najaarsnota in de begroting verwerkt. 
De waarderingsgrondslagen voor activa en passiva zijn ongewijzigd en conform de grondslagen zoals 
die in de jaarrekening van 2013 zijn gehanteerd.  
 
Middels de perspectievennota zijn de uitgangspunten en indexeringen vastgesteld.  
 
Prijsindex 
De prijsindex 2015 voor kosten, overgedragen budgetten en voor subsidies aan derden stellen we 
vast op 1,25%. Voor 2016 hanteren we een percentage van 0,75%. Voor 2017 en 2018 0,50%. Deze 
percentages zijn conform de prijsindex die door het rijk in de meicirculaire 2014 zijn opgenomen.  
  
Personeelskosten 
Op basis van het principeakkoord dat de VNG en de vakorganisaties in juli 2014 hebben gesloten 
houden we in de meerjarenbegroting rekening met een loonstijging van 1% met ingang van 1 oktober 
2014 en een verhoging van het salaris met € 50 bruto per maand met ingang van 1 april 2015. Voor 
de jaren 2016 en verder houden we rekening met een verhoging van 1%. De stijging van de 
personeelskosten is hierdoor lager dan in eerdere begrotingen werd aangenomen en dat leidt tot een 
voordeel op het begrotingstekort. De veranderingen in de CAO zijn niet in mindering gebracht op de 
taakstelling die voor de bedrijfsvoering geldt. 
 
Renteontwikkelingen en treasury 
De financiële effecten van de lagere rente zijn voordelig voor onze gemeente. Voordelen op de 
kortlopende leningen hebben een tijdelijk karakter. Bij de begroting 2013 werd de interne rekenrente 
verlaagd van 4,5% naar 3,5%. Voor kortlopende financieringsmiddelen werd uitgegaan van 2%. Op 
basis van de inzichten in de renteontwikkeling stellen we voor de komende jaren geen verdere 
verlaging of verhoging van de percentages voor.  
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Financiële positie 
 
Investeringen  
Onder investeringen wordt ingegaan op de inzet van gelden voor nieuw beleid, incidenteel en 
structureel. In hoofdstuk 2 is dat al opgenomen. Daarnaast zijn er vervangingsinvesteringen waarvan 
de last onder de kapitaallasten is opgenomen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zijn de 
belangrijkste investeringen in kapitaalgoederen genoemd.  
 
Arbeidskosten 
De directe personeelskosten voor de hele interne organisatie in de begroting 2015 zijn € 13.973.843 
Het verloop van deze kosten exclusief de taakstelling die in 2018 ruim € 1 miljoen is, is in een aantal 
jaren als volgt: 
 

2016 14.003.501                       100%
2017 14.134.913                       101%
2018 14.267.381                       102%

 
Vanaf 2016 zijn de salarissen van de combinatiefunctionarissen niet meer in de begroting 
opgenomen.  
 
In de begroting van 2015 is de inhuur van derden beperkt tot in 2014 of eerder genomen besluiten. 
Voor de inhuur van derden is in de begroting van 2014 een bedrag opgenomen van € 59.400.  
 
Mutatie met reserves 
De mutaties met de reserves zijn gebaseerd op bestaand beleid en bestaan voornamelijk uit; 
1) de storting van de bespaarde rente naar de reserves. 
2) het onttrekken van gelden uit de reserves voor incidenteel beleid en dekking kapitaallasten 
gemeentehuis.  
In bijlage 2 is aangegeven welke mutaties in de reserves een incidenteel karakter hebben. 
 
Kapitaallasten 
Afschrijvingslasten worden, met inachtneming van de afschrijvingstermijnen uit de verordening 212, 
berekend o.b.v. de staat van vaste activa. De boekwaarden per 1-1 vormen de grondslag voor de 
berekening. 
 
Algemene uitkering 
De omvang van de algemene uitkering wordt berekend op basis van de meest recente circulaire. 
(september-circulaire) 
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EMU- saldo 
 
Sinds 1999 bestaat de Economische en Monetaire Unie (EMU), die in Europa verantwoordelijk is voor 
het gezamelijke monetaire beleid van de deelnemende landen. Deze EMU-landen zijn gehouden aan 
de –met elkaar afgesproken –eis om het begrotingstekort van de overheid niet te laten stijgen boven 
de 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Deze grens van 3% geldt voor de gehele overheid, 
dus inclusief de provincies, gemeenten en waterschappen. Het begrotingstekort wordt berekend op 
een manier die afwijkt van de manier waarop bij gemeenten het saldo wordt bepaald. Gemeenten zijn 
gehouden aan de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording, dat uitgaat van een stelsel 
van baten en lasten. Het zogenaamde EMU-saldo is een saldo van inkomsten en uitgaven (dus op 
kasbasis). Nadat in 2003 het positieve EMU-saldo van de lokale overheden is omgeslagen in een 
overschrijding waardoor Nederland de grens van 3% heeft overschreden, zijn afspraken gemaakt die 
ertoe moeten leiden dat ook de lokale overheden zich bewust worden van hun aandeel in de 
beheersing van het EMU –saldo. Onderdeel daarvan is de vermelding van het zogenaamde EMU-
saldo in de begroting. In het overzicht is het EMU-saldo berekend voor de jaren 2014, 2015 en 2016.  
 

2014 2015 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

1 Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -1.033 -2.202 -1.155

+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.487 2.436 2.517

+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 1.380 1.245 1.265

-4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans w orden geactiveerd 5.000 5.000 5.000

+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, 0 0 0
die niet op de exploitatie zijn verantw oord en niet al in mindering zijn 
gebracht. 

+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in 0 0 0
(im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op
exploitatie verantw oord.

-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw -, w oonrijp maken e.d. 9.193 6.589 6.638
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

+8 Baten bouw grondexploitatie: 13.586 11.906 11.179
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantw oord.

-9 Lasten op de balanspost voorzieningen voorzover deze transacties 1.204 1.650 2.272
met derden betreffen.

-10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de exploitatie lopen 0 0 0
maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke)
w orden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten. 

+11Verkoop van effecten:
- gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee
- zo ja w at is bij verkoop de verw achte boekw inst op de exploitatie? -- -- --

Berekend EMU-saldo 1.023 146 -104  
 
In de septembercirculaire 2014 van het gemeentefonds is aangegeven dat het EMU-tekort van mede 
overheden maximaal -0,5% BBP (Brutobinnenlandsproduct) mag bedragen. De individuele 
referentiewaarde is in de septembercirculaire bekend gemaakt. Voor de Gemeente Tynaarlo is de 
individuele referentiewaarde € 3,436 miljoen.  
In het Financieel Akkoord met decentrale overheden is afgesproken deze kabinetsperiode geen 
sancties op te leggen bij een overschrijding van de tekortnorm. Deze kabinetsperiode wordt gezien als 
een proefperiode, waarin ervaring wordt opgedaan met de procedurebepaling die in de Wet Hof zijn 
opgenomen.  
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4. Taakstellingen 
 
 
1. Inleiding 
 
Al enige jaren zijn ombuigingen en  taakstellingen in de begroting opgenomen om de begroting 
sluitend te maken. Het financiële perspectief van de gemeente voor de jaren 2015 – 2018 heeft tot 
gevolg gehad dat in de perspectievennota 2014, die door de raad op 23 september 2014 is 
vastgesteld, een nieuw pakket aan ombuigingen in opgenomen. Deze ombuigingen zijn, conform 
verwachting, nog niet gerealiseerd. Middels deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de opgenomen 
ombuigingen en de stand van zaken voor wat betreft de realisatie van deze ombuigingen. Deze 
paragraaf wordtl viermaal per jaar geactualiseerd (bij de begroting, voorjaarsbrief, najaarsbrief en 
jaarrekening) zodat de voortgang van de realisatie van de ombuigingen op transparante wijze wordt 
verantwoord.  
 
In de begroting 2014 waren nog openstaande taakstellingen opgenomen. De invulling hiervan wordt in 
deze paragraaf benoemd, omdat deze, samen met de nieuwe ombuigingen uit de perspectievennota 
2014, het uitgangspunt vormt voor deze meerjarenbegroting.  
 
Het pakket aan ombuigingen is groot. Het risico bestaat dat niet alle voorgestelde ombuigingen (tijdig) 
kunnen worden gerealiseerd. Dit risico is benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen en bij de 
bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit wordt hier rekening mee gehouden.  
 
2. Taakstellingen vanuit eerdere begrotingen 
 
In de begroting 2014 zijn onderstaande nog te realiseren taakstellingen opgenomen: 
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 

     

Veerhuis 42.319 42.319 42.319 42.319 

Cluster 5 en 6 170.233 170.233 170.233 170.233 

Bedrijfsvoering 141.000 186.000 233.000 233.000 

Onderwijshuisvesting  200.000 200.000 200.000 

     

Totaal 353.552 598.552 645.552 645.552 
 
Veerhuis 
Het Veerhuis is eind 2013 verkocht. Hierdoor kon een groot deel van de taakstelling op het Veerhuis 
worden gerealiseerd. Er resteert een niet gerealiseerde taakstelling van € 14.000. Aan dit restant kan 
op alternatieve wijze invulling worden gegeven, omdat de realisatie van de taakstelling op cluster 5 en 
6 (totaal € 219.725) hoger is dan de opgelegde taakstelling (€ 170.233). 
 
Cluster 5 en 6 
De taakstelling op cluster 5 en 6 is in 2014 gerealiseerd. Onderstaande ombuigingen zijn gerealiseerd: 
 
Omschrijving Bedrag  

  

Verhoging tarief openluchtzwembaden 40.000 

Slimmer organiseren WMO boodschappendienst 20.000 

Beheer dorpshuizen Oudemolen en Tynaarlo 30.000 

Taakstelling bibliotheek 40.000 

Taakstelling ICO 40.000 

Ouderenwerk 12.000 

Overdracht sportkantines 37.725 

Totaal 219.725 
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Voor de zwembaden geldt dat in het plan van de drie zwembaden rekening is gehouden met een 
verlaagd budget. De in het plan van de drie zwembaden opgenomen verwachte verkoopopbrengst ligt 
in lijn met de realisatie 2014.  
 
De gerealiseerde ombuigingen zijn structureel hoger (€ 49.492) dan de taakstelling vanuit de 
begroting 2014. Hiervan wordt € 14.000 ingezet voor de realisatie van het restant van de taakstelling 
op het Veerhuis. Het restant van € 35.492 kan worden ingezet als invulling van de taakstelling 2015 
en verder.  
 
Bedrijfsvoering 
Zie voor een toelichting op de taakstelling bedrijfsvoering onder punt 4. van deze paragraaf.  
 
Onderwijshuisvesting 
In de meicirculaire 2013 heeft het Rijk een korting op de algemene uitkering vanaf 2015 aangekondigd  
in verband met onderwijshuisvesting. In het regeerakkoord is afgesproken dat € 256 miljoen vanuit het 
gemeentefonds wordt overgeheveld van het gemeentefonds naar de begroting van OCW. Voor de 
gemeente Tynaarlo bedraagt de verlaging van de algemene uitkering op basis hiervan ongeveer € 
385.000. Deze is verwerkt in de perspectievennota 2013 en de perspectievennota 2014.  
Tegenover deze negatieve bijstelling van de begroting is in de perspectievennota 2013 een 
taakstelling op het terrein van onderwijshuisvesting opgenomen vanaf 2015.  
 
Naast deze verlaging van de algemene uitkering wordt er in 2015 ook een bedrag van de algemene 
uitkering overgeheveld naar de schoolbesturen in verband met de decentralisatie van het 
buitenonderhoud van de gemeente naar de schoolbesturen. Dit betekent dat de gemeente deze 
kosten niet meer draagt. Het budget dat de gemeente in de begroting beschikbaar had voor het 
uitvoeren van de taak onderwijshuisvesting maakt vanaf 2010 onderdeel uit van de middelen die 
structureel beschikbaar zijn voor de uitvoering van het integraal accomodatiebeleid. De kosten die 
voor de taak onderwijshuisvesting werden gemaakt, werden gedekt vanuit het Iab.  
Logischerwijs is de bovenvermelde taakstelling op onderwijshuisvesting gerealiseerd door middel van 
het structureel aframen van het budget Iab. Dit betekent een verzwaring voor het Iab.  
 
3. Nieuwe taakstellingen 2015 – 2018 vanuit perspec tievennota  
 
In de perspectievennota 2014 zijn denkrichtingen voor ombuigingen opgenomen voor de periode 2015 
– 2018. Deze voorgestelde ombuigingen dragen bij aan het realiseren van een materieel sluitende 
begroting in meerjarig perspectief. De eerste jaren zal er nog geen sprake zijn van een sluitende 
begroting.  
 
Zoals in de perspectievennota al was opgenomen kunnen niet alle ombuigingen direct in 2015 worden 
gerealiseerd. Daarom is per voorgestelde ombuiging een realisatietempo opgenomen. In de paragraaf 
bezuinigingen wordt opgenomen in hoeverre de ombuiging al is gerealiseerd, of er sprake is van 
knelpunten, realisatie op alternatieve wijze heeft plaatsgevonden, enzovoort. Kortom, een stand van 
zaken met betrekking tot de realisatie van de taakstellingen.  

nr Cluster 0: Algemeen bestuur (6,76) 2015 2016 2017 2018 Gereali -
seerd 

1 Gemeentelijke bijdrage gemeenschappelijke 
regelingen - - - 115.000  

2 Pensioen wethouders 45.000 45.000 45.000 45.000  

3 Communicatie 15.000 15.000 15.000 15.000  

4 Dienstverlening publiekszaken - - 25.000 25.000  

 Totaal taakstellingen begroting 2015 60.000 60.000 85.000 200.000  

 Gerealiseerd per oktober 2014 - - - -  

 Nog te realiseren per oktober 2014 60.000 60.000 85.000 200.000  
Toelichting: 
Per oktober 2014 zijn er nog geen voorgestelde ombuigingen gerealiseerd. Dit is conform de 
verwachting.  
 
Knelpunten bij de realisatie van de ombuigingen: 
Niet van toepassing voor cluster 0.  
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nr Cluster 2: Verkeer en mobiliteit 2015 2016 2017 2018 Gereali -
seerd 

5 Belijning en markering 5.000 5.000 5.000 5.000  

6 Aanbestedingsvoordeel bermen en sloten 20.000 20.000 20.000 20.000  

7 Onderhoud bruggen, tunnels en beschoeiing 10.000 10.000 10.000 10.000  

8 Gladheidsbestrijding 15.000 15.000 15.000 15.000  

9 Onderhoud toeristische fiets- en 
wandelpaden 4.000 4.000 4.000 4.000  

10 Onkruidverharding 10.000 10.000 10.000 10.000  

11 Opheffen budget openbaar vervoer 8.550 8.550 8.550 8.550  

12 Verlagen BOR-niveau wegen 75.000 75.000 75.000 75.000  

13 Openbare verlichting 20.000 20.000 20.000 20.000  

14 Onderhoud lichtmasten 20.000 20.000 20.000 20.000  

15 Gevaarlijke verkeerssituaties 5.000 5.000 5.000 5.000  

16 Verkeersbebording 2.500 2.500 2.500 2.500  

 Totaal taakstellingen begroting 2015 195.050 195.050 195.050 195.050  

 Gerealiseerd per oktober 2014 - - - -  

 Nog te realiseren per oktober 2014 195.050 195.050 195.050 195.050  
 
Toelichting:  
Per oktober 2014 zijn er nog geen voorgestelde ombuigingen gerealiseerd. Dit is conform de 
verwachting.   
 
Knelpunten in de realisatie van de ombuigingen:  
Niet van toepassing voor cluster 2.  
 
 

Nr Cluster 3: Economisc he zaken, recreatie 
en arbeid 2015 2016 2017 2018 Gereali -

seerd 
17 GR Meerschap Paterswolde - - - 35.000  

18 Alescon - - 160.000 160.000  

 Totaal taakstellingen begroting 2015 - - 160.000 195.000  

 Gerealiseerd per oktober 2014 - - - -  

 Nog te realiseren per oktober 2014  - - 160.000 195.000  

 
Toelichting: 
Per oktober 2014 zijn er nog geen voorgestelde ombuigingen gerealiseerd. Dit is conform de 
verwachting.  
 
Knelpunten bij de realisatie van de ombuigingen: 
Niet van toepassing voor cluster 3. 
 

Nr Cluster 4: Onderwijs 2015 2016 2017 2018 Gereali -
seerd 

19 Stopzetten subsidie schoolbegeleiding 50.000 50.000 50.000 50.000  

 Totaal taakstellingen begroting 2015 50.000 50.000 50.000 50.000  

 Gerealiseerd per oktober 2014 - - - -  

 Nog te realiseren per oktober 2014 50.000 50.000 50.000 50.000  

 
Toelichting: 
Per oktober 2014 zijn er nog geen voorgestelde ombuigingen gerealiseerd. Dit is conform de 
verwachting.  
 
Knelpunten bij de realisatie van de ombuigingen: 
Niet van toepassing voor cluster 4. 
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Nr Cluster 5: Sociale samenhang en 
leefbaarheid 2015 2016 2017 2018 Gereali -

seerd 
20 IAB - - 205.000 205.000  

21 Kanteling jongerenwerk - - 100.000 100.000  

22 Herijken subsidiebeleid welzijn, zorg en 
overig 27.000 57.000 74.000 74.000  

23 Millenniumdoelen 5.000 15.000 30.000 30.000  

24 Bibliotheken - 15.000 145.000 280.000  

25 Sportstimulering 13.650 38.000 45.000 50.000  

26 Kunst- en cultuureducatie - 25.000 100.000 220.000  

27 Tarieven huur binnensportaccommodaties - - 50.000 50.000  

28 Tarief huur binnensportaccommodatie 
Zernike - - 10.000 10.000  

29 Sporthal De Zwet - - 25.000 25.000  

30 Kleedkamers sport - 28.750 28.750 28.750  

31 Transformeren peuterspeelzaalwerk - - 53.000 53.000  

32 Speelterreinen 20.000 20.000 20.000 20.000  

 Totaal taakstellingen begroting 2015   65.650 198.750 885.750 1.145.750  

 Gerealiseerd per oktober 2014 - - - -  

 Nog te realiseren per oktober 2014  65.650 198.750 885.750 1.145.750  

 
Toelichting: 
Per oktober 2014 zijn er nog geen voorgestelde ombuigingen gerealiseerd. Dit is conform de 
verwachting.  
 
Knelpunten bij de realisatie van de ombuigingen: 
Niet van toepassing voor cluster 5. 
 
 

Nr Cluster 6: Sociale voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening 2015 2016 2017 2018 Gereali -

seerd 
33 Sociale partners - 40.000 40.000 40.000  

34 Minima- en meedoenbeleid 50.000 50.000 50.000 50.000  

35 Maatschappelijke stages en 
boodschappendienst 20.000 20.000 20.000 20.000  

36 Bijzondere bijstand 50.000 50.000 50.000 50.000  

37 WMO PM PM PM PM  

 Totaal taakstellingen begroting 2015   120.000 160.000 160.000 160.000  

 Gerealiseerd per oktober 2014 36.000 36.000 36.000 36.000  

 Nog te realiseren per oktober 2014 84.000 124.000 124.000 124.000  

 
Toelichting: 
In de begroting van de ISD is een ombuiging van € 36.000 gerealiseerd door strakker te begroten. Dit 
bedrag heeft voor € 22.000 betrekking op bijzondere bijstand en voor € 14.000 betrekking op 
meedoenbeleid. De gemeenteraad heeft de begroting 2015 van de ISD is op 7 oktober jl. vastgesteld.  
 
Knelpunten bij de realisatie van de ombuigingen: 
Niet van toepassing voor cluster 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

Nr Cluster 7: Gezonde leefomgeving 2015 2016 2017 2018 Gereali -
seerd 

38 Duurzame leefomgeving 6.000 6.000 6.000 6.000  

39 Milieubeheer algemeen 3.500 3.500 3.500 3.500  

40 BOR niveau groenonderhoud 73.000 73.000 73.000 73.000  

41 Waterburcht Eelde 13.000 13.000 13.000 13.000  

 Totaal taakstellingen begroting 2015   95.500 95.500 95.500 95.500  

 Gerealiseerd per oktober 2014  - - - -  

 Nog te realiseren per oktober 2014  95.500 95.500 95.500 95.500  

 
Toelichting: 
Per oktober 2014 zijn er nog geen voorgestelde ombuigingen gerealiseerd. Dit is conform de 
verwachting.  
 
Knelpunten bij de realisatie van de ombuigingen: 
Niet van toepassing voor cluster 7. 
 
 

nr Cluster 8: Ruimtelijke orde ning en 
volkshuisvesting 2015 2016 2017 2018 Gereali -

seerd 
42 Vitaal platteland 150.000 150.000 150.000 150.000  

43 Ruimtelijke ordening 50.000 50.000 50.000 50.000  

44 Vastgoed - 130.000 130.000 130.000  

 Totaal taakstellingen begroting 2015  200.000 330.000 330.000 330.000  

 Gerealiseerd per oktober 2014  - - - -  

 Nog te realiseren per oktober 2014  200.000 330.000 330.000 330.000  

 
Toelichting: 
Per oktober 2014 zijn er nog geen voorgestelde ombuigingen gerealiseerd. Dit is conform de 
verwachting.  
 
Knelpunten bij de realisatie van de ombuigingen: 
Niet van toepassing voor cluster 8. 
 

nr Cluster 9: Financiering 2015 2016 2017 2018 Gereali -
seerd 

45 Buffer algemene uitkering 200.000 200.000 200.000 200.000  

46 Rentetoerekening aan reserves 340.000 280.000 260.000 260.000  

47 Prijsindex 26.500 105.000 210.000 210.000  

 Toepassen index op de voorgestelde 
ombuigingen nr 1 t/m 47 12.000 25.500 54.000 77.000  

 Totaal taakstellingen begroting 2015  578.500 610.500 724.000 747.000  

 Gerealiseerd per oktober 2014      

 Nog te realiseren per oktober 2014       

 
Toelichting: 
De voorgestelde ombuiging met betrekking tot de rentetoerekening aan reserves is al als zodanig 
verwerkt in de verloopoverzichten van de argi, zoals opgenomen in het hoofdstuk reserves en 
voorzieningen. Deze ombuiging wordt gerealiseerd wanneer de geactualiseerde nota reserves en 
voorzieningen wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Deze nota ligt ter vaststelling voor in de raad 
van 11 november 2014.  
 
Knelpunten bij de realisatie van de ombuigingen: 
Niet van toepassing voor cluster 9. 
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4. Taakstellingen bedrijfsvoering 
 
Sinds 2010 zijn diverse taakstellingen op de bedrijfsvoering opgenomen, onder meer om te bewaken 
dat de meerjarenbegroting materieel sluitend blijft. In 2014 is de taakstelling verhoogd, als gevolg van 
besluitvorming over het plan “3 zwembaden” (raadsbesluit van 10 juni 2014), met € 99.000.  
De taakstellingen worden onder meer gerealiseerd door het niet invullen van vacatureruimte en 
mobiliteitstrajecten. Dit zijn over het algemeen structurele invullingen van de taakstelling. In 2014 en 
2015 wordt een deel van de taakstelling incidenteel gerealiseerd, doordat projecten met externe 
financiering worden uitgevoerd. Dit verklaart de fluctuaties in realisatiecijfers.  
 
Onderstaand is een actueel overzicht van de taakstellingen op de bedrijfsvoering opgenomen. Hier is, 
naast de reeds bestaande taakstelling uit de begroting 2014 en de verhoging van € 99.000 ook de 
taakstelling vanuit de perspectievennota 2014 opgenomen.  
 
 2015 2016 2017 2018 

     

Taakstelling 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

Verhoging vanuit begroting 2014 200.000 200.000 200.000 200.000 
Verhoging vanuit plan 3 
zwembaden 

99.000 99.000 99.000 99.000 

Verhoging vanuit begroting 2015  100.000 400.000 700.000 1.000.000 

     

Totaal opgelegde taakstelling  1.999.000 2.299.000 2.599.000 2.899.000 

     

Realisatie per oktober 2014 - 1.832.000 - 1.760.000 - 1.761.000 - 1.761.000 

     
Nog te realiseren per oktober 
2014 167.000 539.000 838.000 1.138.000 

 
In de perspectievennota 2014 zijn de denkrichtingen voor de ombuigingen binnen de bedrijfsvoering 
opgenomen.  
 
 
Totaaloverzicht taakstellingen 
 
In onderstaand overzicht zijn de totale taakstellingen op de clusters en de bedrijfsvoering opgenomen. 
Hieruit blijkt dat de totale nog te realiseren taakstelling voor 2015 ruim € 1,5 miljoen bedraagt. In de 
presentatie van het begrotingsresultaat van € 555.490 negatief is rekening gehouden met de realisatie 
van dit bedrag. Het niet realiseren van (een deel van) de taakstellingen heeft direct effect op het 
begrotingsresultaat.  
 
 2015 2016 2017 2018 

     

Opgelegde taakstelling clusters (PPN 2014) 1.364.700 1.699.800 2.685.300 3.118.300 

Gerealiseerd per oktober 2014 0 0 0 0 

     
Nog te realiseren taakstelling vanuit de 
clusters per oktober  1.364.700 1.699.800 2.685.300 3.118.300 

     
Nog te realiseren taakstelling op de 
bedrijfsvoering per oktober 

167.000 539.000 838.000 1.138.000 

     

Nog te realiseren per oktober 2014 1.531.700 2.238.800 3.523.300 4.256.300 
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5. Onderzoek herstel reservepositie  
 
In de perspectievennota 2014 is een uitname uit de algemene reserves (arca) gepresenteerd in 
verband met het verwachte begrotingstekort 2015 en 2016. Op basis van de bijstellingen zoals 
vermeld in hoofdstuk 1 wordt ook op basis van de laatste inzichten een tekort voor 2015 en 2016 
verwacht. Om het begrotingstekort van deze twee jaren af te dekken is een onttrekking aan de arca 
voorzien van ruim € 1 miljoen (2015 € 555.490 en 2016 € 517.780).  
 
In de periode september/oktober hebben we onderzocht of er mogelijkheden zijn om incidentele 
middelen te genereren. Hierbij is gekeken in de volgende zoekrichtingen: 

1. Versnellen van structurele ombuigingen 
2. Versnellen van de taakstelling op de bedrijfsvoering 
3. Verkoop van gronden en activa 
4. Heroverweging bestemmingsreserves 

 
Ad 1)  Versnellen van structurele ombuigingen 
 
De mogelijkheden om structurele ombuigingen naar voren te halen doen zich, op het eerste gezicht, 
met name voor in Cluster 5: Sociale samenhang en leefbaarheid. Reden is dat in dit cluster de 
grootste bezuinigingen in de jaren 2017 (€ 885.000) en 2018 (€ 1,1 miljoen) staan gepland. Uit nader 
onderzoek is gebleken dat vooralsnog een versnelling van de geplande ombuigingen niet realistisch 
is.   
 
Ad 2)  Versnellen van de taakstelling op de bedrijfsvoering 
 
De taakstelling op de bedrijfsvoering loopt op van € 100.000 in 2015, € 400.000 in 2016, € 700.000 in 
2017 en € 1.000.000 in 2018. Het realiseren van deze taakstelling heeft onder andere consequenties 
voor de personele omvang van de gemeente. Onderzocht zal worden in hoeverre het mogelijk is om 
de taakstelling naar voren te halen, waarbij de zorgvuldigheid als het gaat om de personele 
consequenties, nadrukkelijk in ogenschouw wordt genomen.  
 
Ad 3)  Verkoop van gronden en activa 
 
Wij verwachten in 2015 vastgoed (in ieder geval één woning en enkele gronden) af te kunnen stoten. 
De incidentele baten die hieruit voortvloeien kunnen bijdragen aan het herstel van de reservepositie, 
omdat in de meerjarenraming nog geen rekening is gehouden met deze verkopen.  
 
Ad 4)  Heroverweging bestemmingsreserves 
 
Tegelijk met deze begroting wordt de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen aan de raad ter 
goedkeuring voorgelegd. Bij de actualisatie van deze nota heeft een heroverweging van de aanwezige 
bestemmingsreserves plaatsgevonden. Op basis van deze heroverweging stelt het college aan de 
raad voor een aantal bestemmingsreserves (deels) vrij te laten vallen ten gunste van de Argi.  
 
Middels deze paragraaf houden wij de gemeenteraad op de hoogte van de voortgang van het 
aanzuiveren van de algemene reserves.  
 
6. Onderzoek kostendekkende leges 
 
In de perspectievennota is opgenomen dat de afgelopen jaren, als gevolg van de economische 
situatie en de stagnatie op de woningmarkt, tijdelijk een aanvulling van de exploitatie heeft 
plaatsgevonden op de lagere ontvangsten voor bouwleges. Wij streven naar kostendekkende leges en 
komen in het voorjaar 2015 komen met concrete voorstellen om deze doelstelling te bereiken. Ook 
voor het boekwaardeplafond komen wij met een concreet voorstel.  
 
De uitkomsten van deze onderzoeken zullen wij vermelden in deze paragraaf.  
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5. 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 dient als 
dekking voor incidentele lasten en structurele lasten voortvloeiend uit nieuw beleid. Onvoorzien wordt 
verantwoord onder cluster 9: Financiering. 
 
Bestaand beleid is, dat een bedrag van € 32.500 voor incidenteel onvoorzien wordt begroot.  
 
Gedurende het boekjaar worden de stand en het verloop van deze onvoorzien posten iedere twee 
weken aan de gemeenteraad gerapporteerd, als daar door begrotingswijzigingen aanleiding toe is. 
 
 
 
 
Onvoorzien incidenteel algemeen  € 
(kostenplaats 4.07.0610 / 4000.100)  
Beschikbaar geraamd 2015 32.500 
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6. Algemene dekkingsmiddelen 
 
 
In het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen wordt een verantwoording aangegeven op de 
volgende onderdelen 
 
• Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 
• Algemene uitkeringen 
• Dividend 
• Saldo van de financieringsfunctie 
 
In totaliteit zien de financiële uitkomsten er uit als volgt: 
Algemene dekkingsmiddelen  Raming 

begrotingsjaar 
(x 1.000) 

Lokale heffingen, waarvan de 
besteding niet gebonden is 5.293 
Algemene uitkeringen 34.675 
Dividend 364 
Saldo van de financieringsfunctie* -1.933 
Totaal  38.399 
 
∗ Het saldo van de financieringsfunctie is het saldo van (a) de betaalde rente (last) over de 

aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en (b) de ontvangen 
rente (baat) over de uitzettingen. 
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7. Lokale heffingen 
 
 
7.1 Inleiding 
Deze paragraaf heeft betrekking op de gemeentelijke belastingen, de lokale heffingen, waarvan de 
besteding gebonden is, de leges en het kwijtscheldingsbeleid. 
In dit overzicht wordt uitgegaan van de primitieve begroting. 
 
7.2 Beleidsuitgangspunten 
In de Perspectievennota 2014 zijn de hoofdlijnen van het beleid voor 2015 uitgezet.  
Die koers is een uitvloeisel van Collegemanifest “Samenwerken in vertrouwen” . 
 
De hoofdlijn die met betrekking tot de gemeentelijke financiën en heffingen wordt gevolgd luidt als 
volgt: 
 
Financiële beheersing en beheersing lastendruk burgers. 
Daarbij wordt expliciet aangegeven, dat het college in het licht van de huidige tijd als uitgangspunt een 
maximale stijging van de belasting met 2% nastreeft. 
 
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; 

In de komende jaren wordt de belasting trendmatig met 2% verhoogd. 
 
 
7.3 Tariefsaanpassingen 
 
Heffing  2015 2016 2017 
O.z.b. 2% 2% 2% 
O.z.b. niet-won. Eig. 2% 2% 2% 
O.z.b. niet-won Gebr 2% 2% 2% 
Afvalstoffenheffing 0% 0% 0% 
Rioolrecht 1,4% 13,5% 4% 
Toeristenbelasting  0% 4% 0% 
Forensenbelasting 2% 2% 2% 
Begraafrechten 5% 2% 2% 
Bouwleges 2% 2% 2% 
Leges en tarieven 2% 2% 2% 

 
 
7.4 Tarieven 2015 versus 2014  
De tarieven in de kolom 2015 zijn vastgestelde tarieven van 2014 vermeerderd met het hierboven 
genoemde percentage. Definitieve vaststelling van de tarieven voor 2015  zal plaatsvinden, na 
vaststelling van de begroting. 
 
Heffing  Grondslag  Tarief 2014  Tarief 201 5 
Ozb - woningen eig.* % van de waarde 0,1125 0,1179 
Ozb. - niet won. gebr.* % van de waarde 0,0821 0,0833 
Ozb -  niet won. eig.* % van de waarde 0,1243 0,1307 
Afvalstoffenheffing vast Per huishouding € 88,00 € 88,00 
Afvalstoffenheffing var. rest Per kg € 0,23 € 0,23 
Afvalstoffenheffing var.gft Per kg € 0,14 € 0,14 
Rioolrecht M3 afvalwater € 175,00 € 177,42 
Toeristenbelasting ** Per overnachting € 1,05 € 1,05  
Forensenbelasting waarde € 96.30 < 

€ 58.000 
€ 98,22 < 
€ 58.000  
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Begraafrechten - gemiddeld 
grafrecht  voor      20 
jaar (urnen)graf 
- begraven > 12 jaar 

 € 2.164,00 
 

€ 705,70 

€ 2.272,00 
 

€ 765,00 

Bouwleges naar de WABO 
regelgeving: 
 
Alleen de belangrijkste 
 

-Binnenplanse 
afwijking 
-Kleine buitenplanse 
afwijking 
 
 

*** 
 

*** 
 

-Buitenplanse 
afwijking 
-Afwijking van 
voorbereidingsbeslui
t 

€ 3.181,60 

 
 

3.245.20               
 
 

 
Bouwleges € 
100.000 
 

€ 2.750 
 

€ 2.805 
 

Leges –paspoort Nationaal paspoort € 66,95 € 66,95    
Leges- identiteitskaart Ned. identiteitskaart € 52,95 € 52,95 
Leges – identiteitskaart  < 
18 jaar 

Ned. Identiteitskaart 
€ 28,35 € 28,35 

Leges rijbewijs Afgifte rijbewijs € 38,00 € 38,00 
Leges huwelijk 
 

Ma-vr. in Vries 
 

€ 227,60 € 232,15 

Leges uittreksel 
bevolkingsregister 

Aanvraag 
verstrekking uit GBA 

€ 9,55 € 9,75 

Opm. bovenstaande informatie over rechten en leges is beperkt weergegeven 
* De OZB-tarieven zijn berekend op basis van gelijkblijvende bouwontwikkelingen en de 

geschatte waardeontwikkelingen. Vanwege de lopende herwaardering kan het aangegeven 
tarief nog wijzigen. Uitgangspunt is dat de lasten eigenaren van niet-woningen en gebruikers 
van niet-woningen met 2% toeneemt. 

**  Met de tarieven voor de toeristenbelasting volgt de gemeente in principe het advies van het  
Recreatieschap Drenthe.  

*** Tarieven kunnen nog afwijken op basis van ontwikkelingen van de  bouwleges. 
 
7.5 Overzicht belastingen en heffingen 
 
Omschrijving  2014 2014 2015 2015 
 Totaal 

opbrengst 
Per inwoner 

32.000 
Totaal 

opbrengst 
Per inwoner 

32.200 
o.z.b. gebr. 413.228 12,91 421.493 13,17 
o.z.b. eig. 4.394.994 137,34 4.482.894 140.09 
Afvalst.heffing 2.437.000 76,16 2.437.000 76,16 
Rioolrecht 2.822.205 88.19 2.838.620 88,71 
Toeristenbelasting 335.890 10,50 330.382 10,32 
Forensenbelasting 55.777 1,74 56.892 1,78 
Begraafrechten  471.780 14,74 481.215 15,04 
bouwleges 940.194 29,38 958.997 29,97 
Leges   594.192 18,57 606.075 18,94 
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7.6 Lastendruk diverse groepen 
Evenals voor 2014 was de totale WOZ-waarde (de basis voor de OZB berekening) bij het opstellen 
van de begroting 2015 nog niet bekend. Daarom zijn de in het overzicht opgenomen OZB tarieven  
gestegen met 2%, uitgaande van een gelijkblijvende WOZ-waarde.  
 
Soort woning  WOZ-

waarde 
OZB Afval  Riool  Totaal  Totaal  
2015 2015 2015 2015 2014 

Huurwoning *)   nvt 142 177 319        317 
Huurwoning **)   nvt 195 177 372 370 
Eigen woning **) 150.000          176          195 177 548 539 
Eigen woning **) 300.000 354 195 177 726 707 
Eigen woning **) 450.000 531 195 177 903 876 
Eigen woning **) 600.000 707 195 177 1.079 1.045 
Niet-woning (bedrijf)  300.000 642 0 177 819 794 
Niet-woning (bedrijf) 450.000 963 0 177 1.140 1.103 
Niet-woning (bedrijf) 600.000 1.284 0 177 1.461 1.413 

 
    *) eenpersoonshuishouden met 305  kg afval 
   **) meerpersoonshuishouden met 605 kg afval 
 
 
7.7 Lastendruk in de provincie Drenthe in 2014 
Het volgende overzicht geeft het gemeentelijk aandeel op de woonlasten in de provincie Drenthe weer 
over 2014. Hierbij komt naar voren dat deze voor de gemeente Tynaarlo gemiddeld uitvallen (plaats 7 
van 12). Een hoge gemiddelde WOZ-waarde (plaats 3 van de 12) en een gestegen OZB-tarief  
hebben hiertoe een bijdrage geleverd. 
 

    Lastendruk Drenthe 2014     
                  

Gemeente 

gem 
woning 
waarde 

OZB 
Eigenaren 
Won bedrag 

OZB E 
NW OZB G riool afval 

totaal 
aanslag  

  2013             WON 
Aa en Hunze € 225.000  0,1068% € 240,30 0,1615% 0,0982% € 192,00  € 232,70   € 665,00 
Assen € 162.000  0,1351% € 218,86 0,2903% 0,2338% € 180,44  € 221,40  € 620,70  
Borger-Odoorn € 180.000  0,1934% € 349,20 0,1934% 0,1195% € 212,60  € 215,24  € 777,04  
Coevorden € 191.000  0,1562% € 298,34 0,1562% 0,1302% € 151,17  € 294,99  € 744,50  
Emmen € 156.000  0,1999% € 311,84 0,2739% 0,2156% € 172,22  € 276,40  € 760,46  
Hoogeveen € 164.000  0,1450% € 244,97 0,2340% 0,1740% € 146,90  € 277,60  € 669,47  
Meppel € 190.000  0,1260% € 237,80 0,2610% 0,2090% € 171,00  € 223,00  € 631,80  
Midden Drenthe € 202.000  0,1073% € 216,75 0,1835% 0,1472% € 223,50  € 207,00  € 647,25  
Noordenveld € 215.000  0,1139% € 244,89 0,1427% 0,1196% € 253,80  € 202,35  € 701,04  
Tynaarlo € 236.000  0,1125% € 265,50 0,1243% 0,0821% € 175,00  € 227,15  € 667,65  
Westerveld € 253.000  0,1013% € 256,29 0,1013% 0,0713% € 272,70  € 210,25  € 739,24  
De Wolden € 252.000  0,1110% € 279,72 0,1325% 0,1130% € 165,60  € 209,40  € 654,62  
                  
gemiddeld € 202.170    € 263,70 0,1878% 0,1428% € 193,08  € 233,12  € 689,90  
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7.8 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 € 84.985. In 2014 is dit een 
last van € 102.500 (begroting). Voor het verlenen van kwijtschelding is in de begroting 2015 rekening 
gehouden met een raming van € 103.825.De kwijtschelding wordt niet meer generiek toegepast. Per 
aanvraag vindt een individuele toetsing plaats, waardoor het budget voor kwijtschelding naar beneden 
kan worden bijgesteld. 
 
7.9 Ontwikkelingen  
Om te voorkomen dat er een onevenredige stijging van de belasting ontstaat is een macronorm  
ingesteld. De ontwikkelingen van de lokale lasten worden gevolgd en vormen zo nodig onderwerp van 
gesprek van bestuurlijk overleg, waarna het rijk in geval van overschrijding van de macronorm kan 
ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. 
 
7.10 Conclusie   
Volgens de bovenstaande berekening zal in 2015 de bruto woonlasten voor gebruikers en eigenaren 
van woningen licht stijgen.Voor de eigenaars van bedrijven wordt een iets hogere stijging 
geconstateerd. Maar ook na deze verhoging blijven de lasten tot de laagste van Drenthe behoren.  
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8. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
 
Inleiding 
 
Bij het opstellen van de begroting en 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 omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. 
 
De weerstandscapaciteit bestaat uit een tweetal elementen: 
 
1) Weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer 
- onvoorzien incidenteel en structureel; 
- onbenutte belastingcapaciteit. 
2)   Weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer 
- algemene reserve calamiteiten; 
- algemene reserve grote investeringen; 
- reserve inkomensfunctie. 
 
Beleid over weerstandsvermogen: weerstandscapaciteit en de risico’s 
De raad heeft op 28 oktober 2014  de geactualiseerde nota en de beleidskaders voor het 
weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld. De paragraaf bij deze begroting is een 
actualisatie van het inzicht dat bij het jaarverslag 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 (begroting 2015) 
 
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 

 

Onbenutte belastingcapaciteit *1 
OZB tot normtarief (artikel 12)   
  

 
1.905  

 

Totaal weerstandscapaciteit exploitatie  1.938 
 
Weerstandscapaciteit vermogen 

  

   
Algemene Reserve Calamiteiten *2 4.991  
Algemene Reserve Grote investeringen 265  
Reserve inkomensfunctie (Essentreserve) 5.833  
Totaal weerstandscapaciteit vermogen  11.089 
Totale weerstandscapaciteit   13.027 

 
*1 Het bedrag aan onbenutte belastingcapaciteit is berekend op basis van de tarieven OZB 2015 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.  
 
Voor een onderbouwing van de standen van de reserves die betrekking hebben op de 
weerstandscapaciteit verwijzen wij u naar hoofdstuk 17.  
 
 
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, decentralisaties, 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 begroting 2015 
 
Een van de grootste risico’s die wij op dit moment lopen, hangt samen met de transities. Voor het 
bepalen van het mee te nemen risico voor de decentralisaties hebben we een afwijkende systematiek 
gehanteerd. Nu volgt eerst de analyse die gemaakt is voor de drie decentralisaties. Daarna lichten de 
andere mutaties toe. Achter iedere toelichting staat een nummer. Dat nummer is ook weer terug te 
vinden in de bijgevoegde tabel met risico’s. 
 
Decentralisaties sociale domein (nr 1) 
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. 
In het kader van risicomanagement en weerstandsvermogen nemen wij in deze begroting een 
indicatie en een toelichting op, omdat zeker is dat de risico’s eraan komen en de omvang vanaf 1 
januari 2015 groot is. Voor een goed inzicht in de omvang van de risico’s en de omvang van de  
middelen denken wij dat het volledig is ook dit te benoemen.  
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Algemeen 
De omvang van de budgetten die wij als gemeente Tynaarlo nu in de begroting hebben is ca  
€ 17 miljoen. De verwachting is dat door extra taken en budgetten de begroting met ca € 10,5 miljoen 
zal toenemen. 
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 doorgevoerd worden, risicovol zijn.  
 
Actualisatie 
Bij de jaarrekening 2013 (februari 2014) is een inventarisatie van de risico’s opgesteld. Voor de 
begroting 2014 (september 2014) is deze geactualiseerd. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 
De omvang van alle taken en de bijbehorende budgetten die gemeenten nodig hebben en ontvangen 
voor deze drie decentralisaties zijn nu in beeld en waren begin van het jaar nog sterk aan het 
veranderen. De wetgeving is inmiddels besloten en gemeentelijke kadernota’s zijn opgesteld. 
Inkoopcontracten worden afgesloten, waarbij rekening wordt gehouden met kortingen op budgetten. 
Ook is rondom jeugd een transitiearrangement vastgesteld, waarin voor 2014, 2015 en 2016 ook 
afspraken met aanbieders zijn gemaakt en afspraken zijn gemaakt dat kortingen worden doorgevoerd 
en zorg wordt gecontinueerd. 
De omvang van de risico’s door kortingen in budgetten en door extra taken die we als gemeente 
moeten uitvoeren kan als volgt worden samengevat: 
 
Onderwerp en beschrijving risico  (in €) 

 
WMO  
Extra taken begeleiding (v/h AWBZ) ca € 3 mio . Korting op budgetten begeleiding 
oplopend tot 25% 

750.000 

Korting op budgetten bestaande taken huishuidleijke hulp. Ca € 2,6 mio, kortingen 
lopen op tot 40% tezamen met aanwezige tekorten kadernota 

1.200.000 

Korting op budgetten bestaande taken vervoer, ca € 400.000, korting  geraamd 25%. 
Wordt bij de tegenmaatregelen benoemd omdat aanbieders deze korting zelf moeten 
opvangen. 

100.000 

Noodzakelijke ontwikkeling algemene en collectieve voorzieningen in 1e jaren, 
zonder direct effect in transitie. Hiervoor is  geen rijksbijdrage te verwachten. In 
eerste jaar nog niet veel te verwachten omdat dan aandacht met name voor “basis 
op orde” is. De jaren erna worden wel initiatieven verwacht om zoveel mogelijk 
inwoners die zorgvraag hebben  een collectieve  voorziening aan te kunnen bieden. 
Gesteld is € 450.000 in totaal voor de eerste jaren van de transitie. 

150.000  

Bruto risico totaal WMO 2.200.000 
Maatregelen 
In de af te sluiten  inkoopcontracten wordt bedongen dat zorgaanbieders rekening 
houden met de korting en dat daardoor de tarieven naar beneden worden bijgesteld. 
Daarnaast is  het objectieve verdeelmodel voor Tynaarlo mogelijk niet ongunstig. 
Ook het op tijd starten met indicaties is een maatregel om de kosten in 2015 te 
beheersen. De korting op vervoer wordt via de inkoopcontracten ook verlegd naar de 
aanbieders.  
Het is  onzeker of voor investeringen in het voorliggend veld voldoende geld is, zodat 
risico is dat het eigen gemeentelijk geld is dat voor baten uitgaat. 
Stel de mogelijkheid van risicobeheersing voor eerste jaren op 75% (in februari 2014 
werd nog uitgegaan van een demping van risico’s met 50%) 

75% 
 
 
 
 

Netto risico per jaar 550.000 
Risico gedurende eerste jaren (factor 2, aanname dat risico eerste jaren groter is en 
in 3 jaar moet worden opgelost) 

1.100.000 

Jeugd  
Extra taken jeugdzorg voor gemeenten (totaal ca € 6,7 mio) terwijl in rijksbijdrage 
een korting is doorgevoerd van 15%.   

800.000 

Continuïteit in de zorg conform de zorg die in  2014 is verleend, terwijl de budgetten 
zijn gebaseerd op de zorg in 2012 en 2013. Het risico is dat de zorg in 2014 
toegenomen is. 

pm 

Onzekerheid over toereikendheid budgetten Drentse gemeenten in vergelijking met 
in beeld gebrachte kosten jeugdzorg afgelopen jaren. Budget Drentse gemeenten is 
lager dan geheel declaraties zorgaanbieders. Wordt nader uitgezet en dubbeling met 

Pm 
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Onderwerp en beschrijving risico  (in €) 
 

berekening hierboven moet worden voorkomen 
Toekomstig verdeelmodel is onzeker en het risico bestaat dat met een verdeling op 
basis van het aantal jeugdigen een fors budget van het budget gepaard gaat 

Pm 

Noodzakelijke ontwikkeling investeringen voorliggend veld (waaronder ook 
herindiceringen) moeten eerste jaren plaatsvinden, waarvoor onvoldoende 
rijksbijdrage wordt verwacht. Ca € 500.000 voor de eerste jaren van de transitie 

200.000 

Bruto risico totaal Jeugd 1.000.000 
Maatregelen 
In 2014 is een regionaal transitie arrangement (RTA) afgesproken voor de jaren 
2014 - 2016 waarin ook voor bovenregionale (de duurdere jeugdzorg) afspraken zijn 
gemaakt. Ook zijn afspraken gemaakt over continuïteit zorg (cf 2013) met lagere 
budgetten. Daarnaast is het onzeker of voor investeringen in het voorliggend veld 
voldoende geld is. Effect risicobeheersing voor eerste jaren is nu in geschat op  60% 
(was 50%) 

 
 
 
 
 
 
60% 

Netto risico per jaar 400.000 
Risico gedurende eerste jaren (factor 2, aanname dat risico eerste jaren groter is en 
in 3 jaar moet worden opgelost) 

800.000 

Participatiewet  
Stop instroom SW, vermindering van de rijksbijdrage per SW bij blijvende rechten 
voor de bestaande SWers. Voor gemeente Tynaarlo leidt dat tot een extra tekort van 
ca 150.000. Per jaar naar verwachting 30.000 extra lasten.  

30.000 

Stop op instroom SW en maatregelen om te komen tot 1 uitvoeringsorganisatie zoals 
in de kadernota participatiewet is aangegeven kunnen leiden tot frictiekosten bij GR 
ISD / GR WSW Alescon. Een berekening hiervan is nu niet mogelijk. 

Pm 

Korting op budget begeleidingsgelden ca 160.000 (25-35% ten opzichte van eerdere 
jaren), terwijl behoefte aan inzet van begeleiding aanwezig is. 

160.000 

Effecten participatie op omvang doelgroep, op de uitvoeringskosten GR ISD en 
Alescon etc is nog niet zeker. Gezien laatste ontwikkeling dat doelgroep niet enorm 
wordt vergroot hebben wij hiervoor nu geen grote extra risico’s ingeschat. 

Pm 

Bruto risico totaal participatiewet 190.000 
Maatregelen 
Samen met de GR ISD en Alescon worden maatregelen en oplossingen gezocht op 
welke manier de frictiekosten kunnen worden verminderd en op welke manier met de 
inzet van de middelen en met aandacht voor de verdiencapaciteit van mensen in 
deze doelgroepen de beschikbare budgetten maximaal benut kunnen worden, met 
als doel verminderen inzet eigen gemeentelijke middelen. Bestuurlijk kader is 
vastgesteld dat de participatiewet met de beschikbare rijksgelden wordt uitgevoerd. 
De maatregelen hebben een dempend effect van 80% (was 50%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Netto risico per jaar 38.000 
Risico gedurende eerste jaren (factor 2, aanname dat risico eerste jaren groter is en 
in 3 jaar moet worden opgelost) 

76.000 

  
      IV: Uitvoeringsorganisatie  
Onvoldoende budget beschikbaar om extra werkzaamheden in de opstartfase van de 
transities op te vangen. Daarbij ook rekening houden met de investeringen en 
koppeling in informatiesystemen 
Risico per jaar ingeschat op 

 
 
 
150.000 

Gedurende de eerste 3 jaren (factor 2) 300.000 
  
Totaal risico’s gedurende de eerste jaren van de transities 2.276.000 
 
Samengevat is de weerstandscapaciteit die gewenst is op te nemen voor de drie decentralisaties  € 
2.276.000 (wmo  € 1.100.000, Jeugd € 800.000, participatie € 76.000 en uitvoering € 300.000). 
Daarbij zijn aannames gedaan dat de maatregelen die nog allemaal genomen en besloten moeten 
worden effecten zullen hebben in de vermindering van de financiële risico’s. Deze maatregelen zullen 
ook sociale effecten met zich mee kunnen brengen die nu nog niet in beeld zijn gebracht. 
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Andere aanpassingen 
 
Hieronder volgt een toelichting op de mutaties sinds jaarrekening 2013 (laatst opgestelde paragraaf 
weerstandsvermogen) naast de aanpassingen op de transities. 
 
Planschade (nr. 2) 
De praktijk wijst uit dat we steeds minder planschadeclaims hebben. Derhalve is de risico-omvang 
verlaagd. 
 
Bouwleges (nr. 3) 
De risico-omvang voor het niet kunnen opleggen van bouwleges in verband met verouderde 
bestemmingsplannen stond PM opgenomen. We hebben nu een inschatting van de omvang gemaakt. 
 
Niet kunnen toerekenen uren aan projecten (nr. 4) 
Het bedrag voor niet aan projecten toe te rekenen uren is verlaagd omdat de effecten gedeeltelijk zijn 
meegenomen in de begroting (o.a. De Bronnen). In de paragraaf weerstandsvermogen van het 
jaarverslag werd uitgegaan van een incidenteel risico. Echter door de beperkte middelen in de 
komende jaren is het niet realistisch te verwachten dat er snel een vervangend project zal zijn. 
Derhalve is het risico nu structureel meegenomen. De correctiefactor is daarbij wel verhoogd. Omdat 
op de langere termijn wel een oplossing gevonden moet kunnen worden. 
 
Nevenkosten als gevolg van vertragingen in langlopende (onderhouds)investeringen (nr. 5) 
De laatste jaren heeft een inhaalslag plaatsgevonden met betrekking tot het onderhoud van grote 
doorgaande wegen. De kans op nevenkosten als gevolg van vertragingen in langlopende 
(onderhouds)investeringen is derhalve verlaagd. 
 
Aanvullend onderhoud vanwege weersinvloeden (nr. 6) 
De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met de financiële effecten die (extreme) 
weersinvloeden kunnen hebben op onze kapitaalgoederen. Denk hierbij aan de strenge winters en de 
storm in de herfst van 2013. De ervaringscijfers staan een verlaging van de risico-omvang toe. 
 
Herijking gemeentefonds (nr. 7) 
In het jaarverslag 2013 stond nog een risico opgenomen voor de herijking van het gemeentefonds. 
Inmiddels zijn de effecten van deze herijking bekend en meegenomen in ons meerjarige perspectief. 
Hierdoor is dit risico komen te vervallen. 
 
Wet op de vennootschapsbelasting (nr. 8) 
Afgelopen Prinsjesdag werd het wetsvoorstel bekent gemaakt waarin geregeld wordt dat 
overheidsondernemingen per 1 januari 2016 vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Het gaat 
hier om een nieuw risico. Wat het effect voor onze gemeente zal zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. 
Vennootschapsplicht zal in een projectgroep worden opgepakt. Daar waar noodzakelijk zal externe 
expertise worden ingehuurd om het betalen van vennootschapsbelasting tot een minimum te 
beperken.  
 
Aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden (nr. 9) 
Het opgenomen percentage is aangepast omdat hier een percentage werd genoemd dat niet past in  
onze systematiek. 
 
Niet halen van taakstellingen (nr. 10) 
In de komende 4 jaar moet invulling gegeven worden aan taakstellingen die oplopen van ca. € 1,5 mln 
in 2015 naar € 4,1 mln in 2018. Het risico dat een deel van de ombuigingen niet behaald wordt, is 
aanwezig. Voor de risico-omvang is uitgegaan van het gemiddelde te bezuinigen bedrag in deze 
periode. Het risico dat dit voorkomt wordt ingeschat op 30%. Dat betekent dat het mogelijk en 
voorstelbaar is dat dit voorkomt. Door continue monitoring wordt de correctiefactor ingeschat op 80%. 
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Integraal Accommodatie Beleid (nr. 11) 
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 hogere stichtingskosten/bouwkosten en 
de lagere verwachte opbrengsten van huidige accommodaties. Met de oplevering van MFA Yde en 
Zeijen is de risico-omvang voor hogere stichtingskosten verlaagd. Ook de risico-omvang voor lagere 
verwachte opbrengsten van de huidige accommodaties kan worden verlaagd omdat in de plannen 
inmiddels wordt uitgegaan van lagere opbrengsten. 
 
Buitenonderhoud scholen niet langer gemeentelijke taak (nr. 12) 
Het buitenonderhoud van scholen is niet langer een gemeentelijke taak. Dit kan tot gevolg hebben dat 
een school een eerder verzoek tot nieuwbouw indient dan wij gepland hebben. Het gaat hier om een 
nieuw risico. Om dit te voorkomen zullen hierover afspraken met scholen gemaakt worden. 
 
Grondbedrijf 
Het risico-bedrag voor het grondbedrijf (incl. centrumplannen) is ongewijzigd ten opzichte van het 
jaarverslag. Zie tevens de paragraaf grondbeleid. 
 
 
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: 
 
 
 Beschikbare 

weerstandscapaciteit 
 13.027 

 
Ratio van het 
weerstandsvermogen         = 

  
oftewel: 

 

 Benodigde 
weerstandscapaciteit 

 13.207 

 
 
De ratio van het weerstandsvermogen is 98,6%. (De ratio moet minimaal 100% zijn).
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Afdeling 

Risico's 
gerangschikt 

naar invalshoek   

Kans Risico-
kans in 

% 

Risico 
omvang  

Som Beheersingsmaat-regel  Cor-
rectie 
factor 

Risico na 
correctie 

Toe-
lichtin
gs-
numm
er 

 
Juridisch 

  

Algemeen 

De gevolgen van 
een lokale ramp   

Ongewoon 
en komt 
zelden voor 

10% 2.500.000 250.000   0% 250.000   

Algemeen 

Nieuwe 
(wettelijke) eisen, 
bijv. Investeringen 
informatiebeleid  

  

Voorstelbaa
r en 
waarschijnlij
k dat dit 
voorkomt 

70% 250.000 175.000 Tijdig anticiperen op 
ontwikkelingen.                               
VNG verdedigt belang 
gemeenten om bij 
ontwikkelingen ook 
uitvoeringsmogelijkhede
n zeker te stellen.                                           

40% 105.000   

 

Ingediende 
schadeclaims 

  

Voorstelbaa
r en 
waarschijnlij
k dat dit 
voorkomt 

70% 250.000 175.000 ·   Goed onderhoud en 
beheer eigen activa 
(zoals gebouwen, wegen 
en riool). 

80% 35.000   

  

  

      ·   Afsluiten van 
verzekeringen, maar niet 
alles is te verzekeren 

      

  
  

      ·   Aandacht voor het 
inkoopproces 

      

 Algemeen 
  

      ·  Eigen inkoop 
voorwaarden van 
toepassing vervlaren 

      

B&R 

Ingediende 
planschades 

  

Voorstelbaa
r en 
waarschijnlij
k dat dit 
voorkomt 

30% 50.000 15.000 Planschades maken 
deel uit van de 
projectbegroting. 
Daarnaast is er een 
bedrag geraamd in de 
gemeentelijke begroting.  

80% 3.000 2 

  
Organisatorisch 

  

 

Ontvangen 
projectsubsidies 
moeten worden 
terugbetaald, die 
als opbrengst zijn 
verantwoord 

  
Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 

30% 500.000 150.000 ·   Bewaking van de 
voortgang, met behulp 
van de adviseur.  

80% 30.000   

  
  

      ·   Opstellen overzicht 
actuele subsidies.  

      

Algemeen  
  

      ·   Voldoen aan 
voorwaarden 
subsidieverstrekker 

      

 

Naheffingen uit 
controles 
belastingdienst   

Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 

30% 250.000 75.000 ·   Inhuur van externe 
deskundigen bij 
complexe zaken.  

80% 15.000   

  

  

      ·   De huidige inrichting 
van de administratieve 
organisatie.  

      

BMO  
  

      ·   Controles door 
accountants 

      

BMO 

Verhoogde 
werkgeverskosten 

* 

Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 
 
 
 
 
 

30% 250.000 225.000   0% 225.000   
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Afdeling 

Risico's 
gerangschikt 

naar invalshoek   

Kans Risico-
kans in 

% 

Risico 
omvang  

Som Beheersingsmaat-regel  Cor-
rectie 
factor 

Risico na 
correctie 

Toe-
lichtin
gs-
numm
er 

PUZA / B&R 

Het niet kunnen 
opleggen van 
bouwleges in 
verband met 
verouderde 
bestemmingsplan
nen 
 

  

Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 

30% 30.000 9.000 Zorgen voor actuele 
bestemmingsplannen 

40% 5.400 3 

Algemeen 

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

* 

Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 

30% 500.000 450.000 Projectmanagement 
Flexibilisering inzet 
kosten Strategische 
personeelsplanning 

80% 90.000 4 

  
Technisch 

  

GW 

Investeringen die 
niet voldoen aan 
de daaraan 
gestelde eisen.  

  

Ongewoon 
en komt 
zelden voor 

10% 1.000.000 100.000 Aansprakelijkheidstelling 
uitvoerder;                                 
Vooraf wordt 2nd opnion 
op contractdocumenten 
(afhankelijk van het 
risico van het project) 
uitgevoerd. 

80% 20.000   

GW 

Vertragingen in 
langlopende 
(onderhouds)inves
teringen, met als 
gevolg dat 
nevenkosten 
optreden 
(kapitaalgoederen 
riolering, wegen, 
huisvesting) 
 
 

* 

Voorstelbaa
r en 
waarschijnlij
k dat dit 
voorkomt 

30% 1.000.000 900.000 onderhoudswerkzaamhe
den tijdig inplannen en 
anticiperen    Mogelijke 
combinaties met andere 
infrastructurele werken.  

40% 540.000 5 

GW 

Aanvullend 
onderhoud 
kapitaalgoederen 
(bovenop regulier 
onderhoud naar 
de 
beheerpakketten)  
als gevolg van 
weersinvloeden 
(opdooi, 
stormschade)  
 

  

Voorstelbaa
r en 
waarschijnlij
k dat dit 
voorkomt 

70% 150.000 105.000 Geen rekening 
meegehouden bij eigen 
onderhoudsplanning. 
Wel bij 
herstelwerkzaamheden 
zo uit te voeren dat 
aangesloten kan worden 
bij reguliere planning 

40% 63.000 6 

  
Ruimtelijk 

  

GW 

Archeologische 
onderzoeken 
leidend tot 
aanpassingen bij 
infrastructurele 
werkzaamheden 
(geen 
grondexploitaties- 
zie later) 
 

  

Ongewoon 
en komt 
zelden voor 

10% 500.000 50.000 Bij planvoorbereiding 
rekening houden met 
alle bestaande inzichten. 

80% 10.000   

B&R/GW 

Milieu 
(bodemverontreini
ging) leidend tot 
aanpassingen bij 
plannen of 
infrastructurele 
werkzaamheden 
(geen 
grondexploitaties - 
zie later) 
 
 

  

Ongewoon 
en komt 
zelden voor 

10% 500.000 50.000 Bij planvoorbereiding 
rekening houden met 
alle bestaande inzichten. 

80% 10.000   
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Afdeling 

Risico's 
gerangschikt 

naar invalshoek   

Kans Risico-
kans in 

% 

Risico 
omvang  

Som Beheersingsmaat-regel  Cor-
rectie 
factor 

Risico na 
correctie 

Toe-
lichtin
gs-
numm
er 

PUZA 

Lagere 
opbrengsten 
bouwleges door 
minder nieuwbouw 
en aanvragen 
verbouw 

  

Voorstelbaa
r en 
waarschijnlij
k dat dit 
voorkomt 

70% 500.000 350.000 In 2015 vindt de laatste 
onttrekking uit de AGRI 
plaats om de lagere 
opbrengsten van de 
bouwleges af te dekken. 
In mei 2015 moet het 
onderzerzoek naar de 
kostendekkendheid van 
de bouwleges gereed 
zijn. Dalende 
opbrengsten moeten 
kunnen leiden tot 
dalende kosten en heeft 
daarmee een beperkte 
impact op het financiële 
resultaat (nog te 
realiseren, wel argument 
voor de omvangrijke 
correctiemaatregel). 
 
 

80% 70.000   

  
Financieel 

  

 

Stijging rente 
tarieven * 

Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 

30% 250.000 225.000 ·   Tijdig inzichtelijk 
hebben van de 
financieringsbehoefte 

40% 135.000   

  

  

      ·   Periode financiering 
afstemmen op de 
behoefte (liquiditeiten 
overzicht)  

      

 BMO 

  

      ·   Opstellen en 
bijhouden 
treasurystatuut en beleid 
 
 
 
 
 

      

BMO 

Bijstellingen 
(accressen, 
verdeelmaatstave
n, 
uitkeringsfactoren) 
gemeentefonds in 
de reguliere 
circulaires 

* 

Voorstelbaa
r en 
waarschijnlij
k dat dit 
voorkomt 

70% 500.000 1.050.000 Circulaires tijdig en 
consequent bijhouden; 
tijdig bijstellen van 
ramingen na 
verwachtingen.                    
Tijdig structureel 
bijstellen effecten van 
mei 2015 en september 
2015 en het eventuele 
structureel tekort in 
principe structureel met 
dekkingsplan opgelost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 210.000 7 
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Afdeling 

Risico's 
gerangschikt 

naar invalshoek   

Kans Risico-
kans in 

% 

Risico 
omvang  

Som Beheersingsmaat-regel  Cor-
rectie 
factor 

Risico na 
correctie 

Toe-
lichtin
gs-
numm
er 

 

Financiële 
gevolgen 
voortkomend uit 
garanties en 
leningen aan 
derden 

  

Ongewoon 
en komt 
zelden voor 

10% 2.500.000 250.000 Met het afgeven van 
nieuwe garanties voor 
leningen wordt een 
terughoudend beleid 
gevoerd. Sinds april 
2002 zijn er 
beleidsregels met 
betrekking tot het 
verstrekken van een 
lening door de gemeente 
op gunstige 
voorwaarden, dan wel 
het verstrekken van 
gemeentelijke garanties. 
Nieuw beleid is in de 
maak. 

80% 50.000   

 BMO 

  

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

      

 

Aanvullende 
bijdragen aan 
gemeenschappelij
ke regelingen en 
samenwerkingsver
banden* 

* 

Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 

70% 250.000 525.000 Begrotingen van 
gemeenschappelijke 
regelingen worden na 
vaststelling door de raad 
in de begroting 
opgenomen. Tussentijds 
wordt de ontwikkeling 
van de resultaten van 
gemeenschappelijke 
regelingen gemonitoord.            
Bij VJB en NJB worden 
aanpassingen, indien 
noodzakelijk, opgevoerd.  

40% 315.000 9 

 B&R               

 

Aanvullende 
bijdragen 
gesubsidieerde of 
gerelateerde  
instellingen* 

* 

Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 

30% 500.000 450.000 Beheer op afstand geeft 
minder mogelijkheden 
van tegenmaatregelen.                 
Wel tijdige aandacht 
voor ontwikkelingen, 
tijdig tegenmaatregelen 
bespreken Mogelijkheid 
is er in sommige 
gevallen van stoppen 
bijdragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 270.000   

 B&R                 
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Afdeling 

Risico's 
gerangschikt 

naar invalshoek   

Kans Risico-
kans in 

% 

Risico 
omvang  

Som Beheersingsmaat-regel  Cor-
rectie 
factor 

Risico na 
correctie 

Toe-
lichtin
gs-
numm
er 

 

Stijging 
kapitaallasten 
door 
(vervangings)inve
steringen (niet 
gebouwen) 

* 

Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 

30% 250.000 225.000 ·   Bij nieuwe of 
uitbreidingsinvesteringen 
kapitaallasten dekken 
door middel van nieuw 
beleid.  

80% 45.000   

  

  

      ·   Jaarlijks alle activa die 
binnen 5 jaar worden 
afgeschreven op 
vervanging beoordelen 
(vervanging is geen 
automatisme).  

      

  

  

      ·   Daar waar nodig extra 
budget beschikbaar 
stellen in de daarop 
volgende meerjaren 
begroting.  

      

 GW 

  

      ·   Voor 
vervangingsinvesteringe
n bij gemeentewerken / 
tractie  zijn reserves 
aanwezig, echter met 
een uitsterf constructie. 

      

 

Niet halen van 
taakstellingen * 

Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 

30% 2.750.000 2.475.000 Goed monitoren 
bezuinigingen 

80% 495.000 10 

                  

                  

 Algemeen                 

  
Maatschappelijk  

  

B&R 

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

  

Voorstelbaa
r en 
waarschijnlij
k komt dit 
voor 

70% 250.000 175.000 Vanaf 1 januari 2015 
geldt een verdeelmodel 
volgens een multiniveau 
model en om de 
negatieve gevolgen voor 
gemeenten te beperken 
wordt een 
overgangsregime 
ingesteld op basis van 
uitgaven uit het 
verleden.Op basis van 
de gerealiseerde 
(positieve) budgetten 
afgelopen jaren wordt 
het dempende effect van 
dit overgansgregime 
ingeschat als hoog. 

80% 35.000   

B&R /PUZA 

Opnieuw 
aanbesteden voor 
uitvoering 
wettelijke taken 
(basisregistratie 
grootschalige 
topografische 
kaart, etc.) kan 
nadelen opleveren 
 
 
 
 

* 

Mogelijk en 
voorstelbaar 

30% 250.000 225.000 Gezamenlijk 
aanbesteden met 
anderen gemeenten. 

80% 45.000   
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Afdeling 

Risico's 
gerangschikt 

naar invalshoek   

Kans Risico-
kans in 

% 

Risico 
omvang  

Som Beheersingsmaat-regel  Cor-
rectie 
factor 

Risico na 
correctie 

Toe-
lichtin
gs-
numm
er 

  

sub - Totaal 
(risico's reguliere 
operatie) 

  

    16.980.000 9.504.000   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.782.400   

  
Ontwikkeling MFA's 

  

B&R 

Hogere 
stichtings/bouwko
sten dan geraamd 

  

Voorstelbaa
r en 
waarschijnlij
k dat dit 
voorkomt 

70% 855.000 598.500 - 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 

40% 359.100 11 

B&R 

Lagere 
opbrengsten 
ontwikkeling 
bestaande locaties 
nodig voor 
dekking van 
toekomstige 
kapitaallasten 

  

Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 

70% 130.000 91.000 De verwachte 
opbrengsten worden per 
3 x jaar beoordeeld. 
Waarbij ontwikkelingen 
in de markt worden 
meegenomen. Deze zijn 
zichtbaar in overall-IAB 
factsheet 

40% 54.600 11 

B&R 

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

  

Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 

70% 300.000 210.000 - (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   

40% 126.000   
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Afdeling 

Risico's 
gerangschikt 

naar invalshoek   

Kans Risico-
kans in 

% 

Risico 
omvang  

Som Beheersingsmaat-regel  Cor-
rectie 
factor 

Risico na 
correctie 

Toe-
lichtin
gs-
numm
er 

B&R 

Beheer en 
exploitatie behaalt 
tekorten die door 
gemeente moeten 
worden aangevuld 

  

Mogelijk en 
voorstelbaar 
dat dit 
voorkomt 

70% 150.000 105.000 -Resultaten onderzoek 
Penta Rho naar beheer 
en exploitatie van MFA's 
is dat iedere gebruiker 
de werkelijke kosten 
betaald.                     -Bij 
de bouw van MFA's 
meer sturen op 
verwachte werkelijke 
kosten. 

40% 63.000   

B&R 

Buitenonderhoud 
gaat over naar 
scholen. Dit kan 
leiden tot eerder 
verzoek tot 
nieuwbouw 

* 

Mogelijk en 
voorstelbaar 

30% 350.000 315.000 Afspraken maken met de 
scholen over het 
onderhoud 

80% 63.000 12 

  
sub -Totaal 
(MFA)       2.035.000 1.494.500   

  
700.700   

  
                    

B&R 

Grondexploitaties. 
Voor een 
toelichting op deze 
risico's wordt 
verwezen naar de 
paragraaf 
grondbeleid.  

  

            6.724.035   

  
                    

  TOTAAL             
  

13.207.135   

          
  

          

  

* 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) 
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9. 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, 
467km weglengte en 588 ha te onderhouden groen. De gemeente heeft dus slechts een beperkt 
grondoppervlak, daarentegen hebben we toch relatief veel openbare ruimte in beheer. 
 
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: 
Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte (BOR) 

• Rioolbeheer; 
• Wegbeheer; 
• Groenbeheer; 
• Gebouwenbeheer; 
• Duurzaam veilig. 

Voor de meeste onderdelen zijn beleidsnota’s vastgesteld. 
 
Beheer openbare ruimte (BOR) 
Bij raadsbesluit van 14 december 1999 is een impuls gegeven aan de inventarisatie van het beheer 
van de openbare ruimte. Op basis hiervan worden de databanken gevuld met de nog ontbrekende 
vastgoedgegevens met betrekking tot rioolbeheer, wegbeheer en groenareaal. Doel is het beheer van 
de openbare ruimte kwaliteits- en resultaatgericht op te zetten.  
De verankering van de kwaliteit vindt plaats in het zogenaamde BOR. Met de keuze van de raad voor 
het scenario “Sober en degelijk“ zijn toen voor de verscheidene terreintypes kwaliteitsniveaus vast-
gelegd. Het was de bedoeling deze niveaus in een periode van 4 jaar te bereiken. Daartoe zou er jaar-
lijks een structurele verhoging van het budget plaats moeten vinden. 
Vanwege de beperkt beschikbare middelen is dit in de afgelopen jaren echter getemporiseerd. De 
afgelopen jaren hebben we twee bezuinigingsrondes meegemaakt (2011 en 2015). Door het 
voortduren van aanbestedingsvoordelen en door verder doorgevoerde mechanisatie is het toch gelukt 
om het niveau “sober en degelijk” te handhaven.  
 
Rioolbeheer 
 
Basisgegevens/uitgangspunten 
In de gemeente ligt 310km vrijvervalriolering, 125 km persleiding, 401drukunits, 74 rioolgemalen, 7 
randvoorzieningen en 7 IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater). In totaal zijn ca 14626 percelen 
aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. In 2012 en 2013 zijn o.a. de Leegte en Bruilweering 
aangesloten op de riolering. Het gaat hierbij om ca. 40 recreatiewoningen. De vervangingswaarde 
bedraagt € .296.000.000 (gegevens vGRP 2014 – 2018). De woonboten in De Groeve zijn winter 
2014 / 2015 aangesloten op de riolering 
 
Beleidskader 
Het Gemeentelijk Riolerings Plan is de weerslag van de wettelijke verplichting, dat de gemeenten een 
rioleringsnota moeten hebben. Deze nota bepaalt de normen voor de kwaliteit van het milieu en het 
onderhoud van het rioolstelsel. Het 1e GRP voor Tynaarlo is vastgesteld op 20 juli 1999. In dit GRP is 
het beleid omschreven dat in de periode 1999 - 2003 is uitgevoerd.  
 
In januari 2004 is het 2e GRP, geldend voor de periode 2004 - 2007 vastgesteld. 
Op 25 november 2008 is het derde verbrede GRP vastgesteld door de raad. Dit GRP heeft een 
looptijd tot 31 december 2013. Op 1 juli 2014 is het vierde verbreed GRP vastgesteld door de Raad, 
dat geschreven is door de beleidsmedewerkers water, riolering en milieu. Looptijd 31 december 2018. 
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Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader 
We voldoen sinds 2008 aan de basisinspanning in de hele gemeente. Eelde-Paterswolde wordt in de 
komende jaren voorzien van een rioleringssysteem dat voldoet aan het waterkwaliteitsspoor (90% 
reductie). Er resten nog twee projecten in Eelde, te weten de aanleg van een Helofytenveld 
maatregelen Sopierveen en de afkoppeling van regenwater in het centrumplan Eelde.  Wate betreft 
het helofytenveld hebben we besloten om samen met het waterschap een monitoringstraject op te 
zetten, om te bepalen wat de vervuilingsgraad is. Afhankelijk van deze uitkomsten wordt het veld wel 
of niet aangelegd in 2016.  

In het kader van de Kader Richtlijn Water moet voor 2015 minimaal 20% van het stedelijk water zijn 
afgekoppeld. We zitten op dit moment op ca. 18%. Is in nieuwe GRP gewijzigd. Doelmatig investeren 
doen wat nodig is. 
 
Jaar overzicht investeringen 

Jaar  Investeringsplan 
(GRP) 

Krediet 
(aangevraagd)  

Bijdragen  Saldo  Geïnvest eerd  Restant  

2008   5.967.000   1.815.000           0   1.815.000 1.685.000 130.000 
2009 6.466.500 6.642.000           0 6.642.000 4.009.000 2.633.000 
2010 2.752.000 1.000.000 0 1.000.000 900.000 100.000 
2011 1.100.000 610.000 583.000 1.193.000 1.100.000 93.000 
2012 4.122.000 2.496.925 0 4.122.000 3.336.500 785.500 
2013 4.015.000   4.015.000 2.400.000 4.015.000 
2014 2.770.572 2.862.500 166.626 3.029.126 1.680.559 1.348.567 
2015 2.485.867 2.485.867 625.000 3.110.867 - 3.110.867 

 
 
Bestemmingsreserve riolering  
Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen om schommelingen op te vangen binnen het 
programma riolering. Hieronder is het geschatte verloop van de reserve opgenomen op basis van het 
nieuwe GRP.  

    2014 2015 2016 2017 2018 
       

Stand 1/1  3.096.907 3.084.233 2.758.675 2.729.749 2.768.534 

Saldo baten en lasten volgens GRP -12.674 -325.558 -28.926 38.785 -43.391 
       

Stand 31/12 3.084.233  2.758.675 2.729.749 2.768.534 2.725.143 
 
 
Wegbeheer 
 
Basisgegevens/uitgangspunten  
De lengte van het gemeentelijk wegennet bedraagt ca 470 km. Het aantal km fietspad bedraagt 113 
km. Aan zandwegen is 44 km in onderhoud. De lengte van de te onderhouden voetpaden bedraagt 
150 km. Daarnaast zijn er nog 41 bruggen, een sluis en een tunnel.  
 
Beleidskader  
Voor het onderhoud wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld. De gemeenteraad heeft 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  
Met de beschikbare middelen voeren we op de meest efficiënte wijze het onderhoud aan de wegen 
uitgevoerd. Hierbij kijken we naar functie van het wegvak, type verharding, intensiteiten, enz.  
 
Wijziging op beleidskader 
Binnen het programma 8 (cluster 2) kennen we een zestal producten (Wegen, Bruggen en tunnels, 
Bermen en sloten, Openbare verlichting, Gladheidbestrijding en Vergunningen).  
De komende jaren stijgt het budget voor wegonderhoud in 2015 naar structureel € 1 miljoen. Op basis 
van de weginspectie 2014 dienen we ongeveer € 3,5 miljoen per jaar te investeren.  
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Binnen de huidige systematiek van de wijze waarop het wegbeheer wordt uitgevoerd wordt in het 
gekozen niveau (Basis) rekening gehouden met verschillende onderdelen. Hierbinnen vallen o.a.:  
Wettelijke kaders, Verkeersveiligheid, Duurzaamheid, Milieu, Materiaalkeuzes en Financiën.  
Bekeken zal worden of de aspecten Veiligheid, Functionaliteit en Levensbestendigheid een hogere 
prioriteit kunnen krijgen. 
 
Toekomst  
De komende jaren staat de gemeentelijke begroting onder druk. Alle programma’s worden gekort. Dus 
ook programma 8, ongeveer 10%. Dit betekent dat het onderhoud zal verschuiven. De afgelopen jaren 
hebben we een inhaalslag gemaakt, door fors te investeren op de doorgaande asfaltwegen. Door 
deze investeringen kunnen we ons de komende jaren meer gaan concentreren op klein onderhoud 
aan wegen, voet- en fietspaden. Dit intensievere werk zal een nadelig effect hebben op de uren. Het 
vergt meer tijd en inzet dan bij groot onderhoud aan asfaltdeklagen.  
De verwachting is dat we de komende jaren ons basis niveau kunnen behouden.  
 
Groenbeheer 
 
Basisgegevens/uitgangspunten  
 
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: 

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

 
Het totaal te beheren areaal groen is 593 ha, waarbij de volgende onderverdeling van toepassing is: 
 
 HA Aantal  
Groen in bebouwde kom 278  
Landschappelijk groen 116  
Bermen en singels langs wegen 146  
Begraafplaatsen 20  
Sportvelden 33  
Speelplaatsen  95 
Speeltoestellen  400 
Zandbakken  45 

   
 
Beleidskader 
In 2003 is begonnen het openbaar groen aan de hand van het kwaliteitsniveau ‘Sober en Degelijk’ te 
onderhouden. Het totale groenareaal van bijna 600 ha. (inclusief bermen en sportvelden) zou in 4 jaar 
tijd (2007) op het afgesproken kwaliteitsniveau gebracht zijn. Belangrijk instrument hiervoor is het 
Beheerprogramma GBI Groen. Het beheerprogramma GBI Groen stelt ons in staat om de planning ten 
aanzien van groenonderhoud te optimaliseren en dat er efficiënter kan worden gewerkt. Hierbij valt te 
denken aan de uitvoeringsplannen, maar ook het schouwen met betrekking tot de kwaliteitsniveaus. 
Tevens kunnen voor andere beleidsvelden de kosten voor groenonderhoud worden berekend.  
 
Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader 
Tynaarlo ligt met 182 m2 groen per inwoner ruim boven het landelijk gemiddelde van 47 m2. Hierdoor 
zijn de kosten van onderhoud openbaar groen relatief hoog. Tynaarlo kenmerkt zich door een 
landschap met veel bomen, gras en hagen. Het aandeel bloeiende planten en heesters is vergeleken 
met de omliggende gemeenten laag.  
 
 
BOR 2012 / Bezuinigingen 
In 2012 hebben wij het afgesproken kwaliteitsniveau ‘Sober en degelijk’ behaald. Vanaf 2013 is er 
structureel € 287.000,- minder beschikbaar voor het onderhoud aan het openbaar groen. Het 
afgesproken kwaliteitsniveau ‘Sober en Degelijk’ komt daarmee onder druk te staan. Door o.a. het 
minder vaak maaien van het gras en het omvormen van sierplantsoen naar gras krijgt het openbaar 
groen een minder verzorgde en saaiere uitstraling. Verder wordt er ook meer onderhoud mechanisch 
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uitgevoerd en minder met handkracht. In 2015 wordt het onderhoudsbudget met 10% verlaagd. Deze 
verlaging gaan we ook opvangen door het anders inzetten van mensen en machines. Alles wat met 
oliedruk kan doen we niet met bloeddruk.  
 
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 2015:  

• 16 sportaccommodaties, 
•   7 welzijnsaccommodaties,  
•   5 gebouwen van de gemeentelijke organisatie,  
•   3 multifunctionele accommodatie, 
• 11 Woningen, 
• 14  overige gebouwen. 

 
 
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 € 1.475.893 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  Benodigd budget 
2015  

Beschikbaar budget 
2015 

Ten laste  van de 
voorziening 2015 

Onderhoud 
gebouwen 

1.661.377 1.092.481 568.896 
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10. Financieringsparagraaf 
 
 
Inleiding 
Deze paragraaf behandelt onderwerpen die behoren tot het treasurybeleid van onze gemeente. 
Treasury kan worden omschreven als het inzichtelijk hebben van de in- en uitgaande geldstromen en 
de beheersing van de hieraan verbonden risico’s en het rapporteren hierover. 
De uitvoering van de treasuryfunctie dient op een prudente wijze de publieke taak en vindt plaats 
binnen de wettelijke kaders, zoals die in de wet FIDO ( Financiering Decentrale Overheden) zijn 
vastgelegd. 
In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. 
 
Algemene ontwikkelingen 
 
Liquiditeitenplanning 
Maandelijks wordt er een liquiditeitenplanning opgesteld van de exploitatie en de investeringen. 
Deze planning geeft maandelijks een prognose van de geldstromen in de komende maanden. 
Met behulp van deze planning kan een beter inzicht worden verkregen in de geldstromen. 
Dit inzicht is nodig om de financieringsbehoefte zo goed mogelijk te kunnen bepalen. 
 
Renteverwachtingen 
Op grond van eigen waarneming en informatie vanuit de bankwereld wordt 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 2015 rekening gehouden met een kort geld 
rente van 2% en van 3% 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 2015 zijn de jaarlasten, voor mutaties met reserves, begroot op € 80 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 Begroting 2015 
 
Begrotingstotaal €  80.000.000 
 
Vastgesteld %                8,5% 
 
Kasgeldlimiet  €    6.800.000 
 
 
We verwachten in 2015 binnen de kasgeldlimiet te blijven. 
Indien de kasgeldlimiet gedurende 3 kwartalen wordt overschreden, zal er een langlopende lening 
moeten worden aangetrokken. Hieronder wordt een prognose gegeven voor de kasgeldlimiet per 
kwartaal. 
 
  Bedragen X 1.000   1e kw 2015  2e kw 2015 3e kw 2015 4e kw 2015 
               
1 saldo vlottende passiva 7.000 8.000 8.000 8.000 
                
2 saldo vlottende activa 3.000 2.000 2.000 2.000 
                
3 Verschil   (2-1) -4.000 -6.000 -6.000 -6.000 
                
4 Toegestane kasgeldlimiet 6.928 6.928 6.928 6.928 
                
  ruimte   (4-3) 2.928 928 928 928 
 
 
 
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 2015. 
 
       Renterisico  2015 2016 2017 2018 
 Renteherziening  0 0 0 0 
 Betaalde aflossingen 5.700.000 8.700.000 700.000 15.200.000 
 Renterisico 5.700.000 8.700.000 700.000  15.200.000 
      
      
 Renterisiconorm:      
 Begrotingstotaal per 1-1 80.000.000    
 Door ministerie vastgesteld percentage 20%    
 Renterisiconorm  16.000.000    
      
      
 Onderschrijding 10.300.000    

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze gemeente ruimschoots binnen de risiconorm blijft. 
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Kredietrisicobeheer 
De kredietrisico’s doen zich voor bij de verstrekte geldleningen. 
In onderstaande tabel is aangegeven aan welke risicogroep leningen zijn verstrekt en welke 
zekerheden zijn overeengekomen. 
 
Risicogroep  Met/zonder  

hypothecaire zekerheid 
Restantschuld  
X € 1.000,-- 

   % 

Stichting Eelder Woningbouw Zonder 20.381 98,8 
Sportverenigingen Zonder 114 0,6 
Jeugdverenigingen Zonder 4 0,0 
Overig  Zonder 120 0,6 
    
                                                Totaal   20.619 100,0 

 
 
Gemeentefinanciering 
 
Schatkistbankieren 
In februari 2013 heeft het kabinet het voorstel ‘Wijziging van de wet financiering decentrale overheden 
(Fido) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist’ bij de 
tweede kamer ingediend. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige 
liquide middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die 
decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Geld en vermogen mogen 
niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist worden aangehouden.  
 
Financiering 
De financiering van gemeentelijke activiteiten is gebaseerd op integrale financiering. 
De totale financieringsbehoefte van de gemeente is de graadmeter. 
Bij de thans geldende renteontwikkeling wordt eerst de ruimte die de kasgeldlimiet geeft optimaal 
benut om kort geld aan te trekken voor o.a. voorfinanciering van investeringen. 
Het moment van consolidatie van kort geld naar lang geld hangt onder meer af van de 
renteontwikkelingen op de korte en lange termijn en de ruimte binnen de kasgeldlimiet. 
De looptijd van de geldlening wordt bepaald door de aard van de te financieren investeringen, de 
resterende looptijd van de bestaande leningen en de te betalen rentepercentages bij de verschillende 
termijnen van de leningen. 
Voor de financiering van grondaankopen worden veelal fixe-leningen afgesloten, waarbij de looptijd 
wordt gekoppeld aan de looptijd van het bestemmingsplan. 
Bij het aantrekken van geldleningen wordt bij tenminste 2 financiële instellingen offerte gevraagd. 
 
Relatiebeheer 
Het totale betalingsverkeer vindt plaats via een viertal banken, zijnde Bank Nederlandse Gemeenten 
(BNG), ING, Rabobank en ABN AMRO Bank. 
De rekeningen bij de ING, Rabobank en ABN AMRO Bank worden met name gebruikt als service naar 
de klanten voor het doen van betalingen aan de gemeente. De saldi op deze rekeningen worden 
minimaal gehouden.  
Het betalingsverkeer tussen het rijk en de gemeente en de betalingen aan derden vindt geheel plaats 
via de BNG.  
Met de bankrelaties wordt regelmatig overleg gevoerd. 
 
Saldi- en Kasbeheer 
Elke dag worden de saldi van bankrekeningen geraadpleegd en indien nodig worden de saldi van de 
overige rekeningen afgeroomd ten gunste van de BNG rekening. 
Daarnaast wordt debet-saldi bij de BNG weggewerkt middels het aantrekken van kasgeld. 
Uitgangspunt daarbij is het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de 
renteopbrengsten. 
Geldkassen worden aangetroffen bij de zwembaden, de milieustraat in Tynaarlo en bij de afdeling 
Publiekszaken. 
De gemeente voert  een actief debiteuren- en crediteurenbeheer, gericht op het snel incasseren van 
vorderingen en een correct betalingsgedrag door het betalen op de uiterste vervaldag. 
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Informatievoorziening 
In de jaarrekening wordt verslag gedaan van de treasuryfunctie. 
De in deze Financieringsparagraaf aangehouden indeling zal hierbij worden aangehouden. 
 
Bestaande opgenomen geldleningen  
Hieronder is een overzicht opgenomen van de leningen die bij het opstellen van de begroting 2015 al 
waren opgenomen. Naar verwachting bestaat er voor 2015 een financieringsbehoefte van 6 miljoen.  
Voor dit bedrag zullen nieuwe leningen moeten worden opgenomen in 2014.  
De financieringsbehoefte ontstaat voor een groot deel door de aflossing van een lening eind 2014 van 
€ 6 miljoen. 
 
De lening die eind 2014 vrijvalt heeft een rentepercentage van 2,96%. Conform de perspectievennota 
is uitgegaan van een herfinanciering van de lening tegen een percentage van 3%.  
 

                      Staat van opgenomen geldlenin gen per 31 december 2015

  
  

Oorspronkelijk Datum Lening O Jaar van Rente Restantbedr ag Opgenomen Rente Aflossing Restantbedrag 
bedrag van de raadsbesluit nummer S laatste percentage va n de geldlening geldleningen 2015 2015 van de geldleni ng

geldlening R aflossing per 1/1/2015 2015 per 31/12/2015
FINANCIERING ALGEMEEN

794.115 27-07-93 BNG 80897 s 2033 2.620 568.400  14.680 19.596 548.804
15.000.000 B&W25-02-03 BNG 96734 s 2053 4.860 14.063.508 678.242 120.457 13.943.051
4.000.000 B&W29-11-05 BNG101002 s 2030 3.820 2.560.000 96.888 160.000 2.400.000

19.794.115 Totaal 17.191.908 789.809 300.053 16.891.855

FINANCIERING WONINGBOUW
12.000.000 B&W16-12-03 NWB10022982 s 2029 5.355 12.000.000 642.600 0 12.000.000
11.560.187 B&W25-07-06 BNG 102047 s 2036 5.110 8.381.135 420.892 385.340 7.995.795
23.560.187 Totaal 20.381.135 0 1.063.492 385.340 19.995.795

 
FINANCIERING GRONDEXPLOITATIE

5.000.000 bng 40106271 2015 2.850 5.000.000 142.500 5.000.000 0
8.000.000 bng 40107199 2016 2.400 8.000.000 192.000 0 8.000.000
8.500.000 bng 40108510 2018 1.590 8.500.000 135.150 0 8.500.000
6.000.000 bng 40108818 2024 2.750 6.000.000 165.000 0 6.000.000
6.000.000 bng 40108817 2020 2.050 6.000.000 123.000 0 6.000.000
6.000.000 bng 40108816 2018 1.230 6.000.000 146.993 0 6.000.000

13.000.000 Totaal 39.500.000 0 904.644 5.000.000 34.500.000

 
56.354.303 ALGEHEEL TOTAAL 77.073.043 0 2.757.945 5.685.392 71.387.651  

 
 
Schuldpositie 
 
De aandacht voor de schuldpositie van de gemeenten is de laatste jaren toegenomen. Een hoge 
schuldpositie brengt risico’s mee. Op de eerste plaats beperkt een hoge lening schuld de flexibiliteit 
van de begroting. Op de tweede plaats kan een rentestijging van de vaste financieringsmiddelen een 
probleem vormen voor de budgettaire positie van de gemeenten. 
 
De schuldpositie van de Gemeente Tynaarlo wordt hieronder doormiddel van kengetallen in beeld 
gebracht.  
 
  JR 2013 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 
       
Schuldratio   65% 68% 70% 70% 69% 
Solvabiliteitsratio 35% 32% 30% 30% 31% 
Netto schuldquote 83% 90% 90% 87% 81% 
 
Schuldratio 
Met het kengetal schuldratio wordt beoordeeld in hoeverre de bezittingen van de gemeente is belast 
met schuld. Het kengetal geeft in procenten het aandeel van de schulden in het balanstotaal. Bij een 
schuldratio groter dan 80% heeft een gemeente zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. Normaal 
bevindt de schuldratio van een gemeente zich tussen de 70% en 80%.  
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Solvabiliteitsratio 
De mate waarin de bezittingen zijn afbetaald.  
 
Netto schuldquote 
Dit is een goed kengetal om de hoogte van de schulden van een gemeente te boordelen. De netto 
schuld wordt afgezet tegen de inkomsten. De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in belangrijke 
mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Voor een gemeente geldt dat het licht op rood 
springt als de netto schuld quote boven de 130% uitkomt. Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. 
Normaal bevindt de netto schuldquote van een gemeente zich ergens tussen de 0% en 100%.  
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11. Bedrijfsvoering 
 
 
Deze paragraaf bedrijfsvoering is ingedeeld in zes onderwerpen, namelijk (A) Organisatieontwikkeling, 
(B) Informatievoorziening, (C) Personeel, (D) Financiën en Managementcontrol, (E) Huisvesting / 
Facilitaire zaken en (F) ICT. Hieronder is een visualisatie te zien van deze onderwerpen met de 
bijbehorende plannen. 
 
11.1 Organisatieontwikkeling 
De gemeente Tynaarlo is op verschillende gebieden in ontwikkeling. Gemeenten werken steeds meer 
samen. In 2014 zijn zowel de samenwerkingen op het gebied van de uitvoeringsdienst RUD als de 
regionalisering van de brandweer operationeel geworden.Verder is er hard gewerkt aan 
samenwerking op bedrijfsvoeringgebied met de gemeente Aa en Hunze en Assen in SDA-verband 
(Samenwerking Drentsche Aa). Het is de bedoeling dat in 2015 de eerste samenwerkingen op het 
gebied van Belastingen, Personeels- en Salarisadministratie en ICT van start gaan. 
 
In 2014 is intern hard gewerkt aan een nieuw organisatieontwikkelingsprogramma Verbonden 
Bewegen. Dit programma is opgesteld naar aanleiding van het gehouden cultuuronderzoek door 
Berenschot begin 2014. Bij het opstellen van het programma is daarnaast ook nadrukkelijk gekeken 
naar onze financiële en maatschappelijke opgave. Met Verbonden Bewegen willen we bereiken dat 
we een lenige en slagvaardige organisatie worden, gericht op de buitenwereld, en met een positief 
kritische, lerende en betrokken cultuur. In het programma zijn vijf doelen benoemd waaraan in 2015 
verder gewerkt gaat worden, te weten: 

- Helderheid 
- Lenig 
- Leiderschap 
- Slagvaardig 
- Verbinding 
-  

11.2 Informatievoorziening 
 
In 2013 is de  ‘klanttevredenheid’ weer gemeten aan de hand van ‘waar staat je gemeente’ (WSJG) en 
de benchmark publiekszaken. Hier worden onder andere indicatoren als informatievoorziening en 
dienstverlening gemeten. Wij willen ervoor zorgen dat wij in 2014 op minimaal hetzelfde niveau blijven 
als waar wij in 2013 stonden. De tabel hieronder laat deze gestelde doelen en de bijbehorende score 
zien. Een volgende meting zal in 2015 plaatsvinden 
 
De gestelde doelen over dienstverlening, informatie voorziening, regels en betrokkenheid van 
onze gemeente gemeten volgens onze inwoners. 

Thema Doelen 
R 
2013 

P    * 
2014 

Goede dienstverlening aan burgers en 
bedrijven Waardering voor diensten aan het loket 7,8 ≥ 7,8 
 Waardering voor telefonische bereikbaarheid 7,5 ≥ 7,5 

Informatievoorziening aan burgers 
Waardering duidelijkheid, toegankelijkheid en 
informatie via de kranten 7,3 ≥ 7,3 

Informatievoorziening aan burgers mbt 
de Website Waardering en oordeel burgers van de website  7,1 ≥ 7,1 

De burger als kiezer 
Waardering invloed, vertegenwoordiging, 
vertrouwen en beloften mbt gemeentebestuur 5,9 ≥ 5,9 

Oordeel burgers over de regels 
Waardering duidelijkheid, ontbreken en 
tegenstrijdigheid regels 6,3 ≥ 6,3 

Grotere betrokkenheid van inwoners bij 
de ontwikkeling van nieuw beleid / 
ontwikkelingen (burger als partner) 

De gemeente betrekt de burgers in voldoende 
mate bij de totstandkoming en bij uitvoering 
van regels 5,8 ≥ 5,8 

 

* R = realisatie , P= planning 
Om aan deze gestelde doelen te kunnen voldoen, zetten we in 2015 een aantal ontwikkelingen voort 
om de dienstverlening richting de burgers en bedrijven verder te verbeteren en te vereenvoudigen.  
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Het informatiebeleid sluit aan op onze eigen ambities en die van de landelijke overheid.  Zo willen we 
zoveel mogelijk producten voor de burger digitaal kunnen aanbieden. Er vindt zo meer interactie 
plaats rondom de status van de aanvraag. Sinds oktober 2012 werken we alleen nog maar op 
afspraak.  Daarmee verhogen we ons dienstverleningsniveau en kunnen we ons personeel zo efficiënt 
mogelijk inzetten. Eind 2014 wordt een nieuwe telefooncentrale operationeel.Dit biedt het KCC meer 
mogelijkheden om de kwaliteit van dienstverlening en het nakomen van afspraken rond interne 
bereikbaarheid te monitoren. Deze nieuwe omgeving vormt een onderdeel van het programma 
Dienstverlening. Dit programma heeft als doel om onze totale integrale dienstverlening zo efficient 
mogelijk te organiseren. Daarbij zullen ook de verbeterpunten rond klantgeleiding in de centrale hal 
worden meegenomen 
 
Dit jaar en ook volgend jaar speelt op het gebied van informatievoorziening vooral het Sociale Domein 
een belangrijke rol. Door de drie decentralisaties, moet de gemeente veel inrichten in onze 
informatiehuishouding. Zo is er dit jaar een regiesysteem aangeschaft dat zal gaan dienen als 
applicatie waar, naast medewerkers van de gemeente, ook diverse ketenpartners hun gegevens in 
moeten opslaan. Dit om aan te sluiten bij de visie van 1 gezin, 1 plan. Tevens wordt er hard gewerkt 
om de werkprocessen intern goed af te stemmen en in te regelen in het systeem, maar wel op een 
manier zodat ze ook aansluiten bij de afspraken die gemaakt zijn in regionaal verband. Ook is er een 
gegevensset samengesteld, waarin wordt aangegeven welke informatie van belang is om goed 
verantwoording te kunnen afleggen.  
 
In 2013 zijn we gestart met de modernisering van de gemeentelijke basisadministratie (mGBA). Dit 
loopt ook in 2015 door. Het programma mGBA werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De 
BRP maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en bevat persoonsgegevens over alle 
ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie 
hebben met de Nederlandse overheid. De zogeheten 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om 
kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan 
overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen. De BRP vervangt de huidige 
gemeentelijke basisadministraties (GBA). In de opbouw en uitrol naar de BRP is onze gemeente een 
van de kwartiermaker-gemeenten, dwz een vroege volger, hetgeen past bij onze ambitie een sub-
topper te zijn. 
 
Het contract met de leverancier van ons huidige zaaksysteem loopt dit jaar af. Mede doordat we een 
zaaksysteem nodig hebben om goed zaakgericht te kunnen werken en te kunnen voldoen aan 
verplichtingen uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), is het van groot belang dat hier snel 
een keuze in gemaakt gaat worden, zodat we kunnen aansluiten op de berichtenbox.  Vanwege de 
samenwerking in SDA-verband ligt het voor de hand om dit te doen samen met Assen en Aa en 
Hunze. Dit heeft echter wel de nodige consequenties, omdat een zaaksysteem verweven zit door de 
hele organisatie, wat het zeer complex maakt. Om echter efficiënt te kunnen samenwerken is het van 
belang dat de basis, een zaaksysteem, gelijk is. Eind 2014, begin 2015 is de verwachting dat hierin 
een besluit valt.  
 
Op dit moment zijn we in Tynaarlo druk bezig met de implementatie van het Nationaal Handels 
Register (NHR) en de LV WOZ. Ook wordt er in SDA-verband druk gewerkt aan de inrichting van de 
Basiskaart Grootschalige Topografie (allen NUP-projecten). De voortgang in Tynaarlo is ervan 
afhankelijk of deze voorzieningen binnenkort gereed zijn voor een volwaardige implementatie, 
aangezien deze voorzieningen momenteel nog niet of nog niet geheel zijn opgeleverd door het NUP. 
 
In 2015 wordt het voor de burger mogelijk om de meldingen openbare ruimte digitaal in te voeren. 
Naast het voordeel voor de burger, kan het KCC ook eenvoudig een overzicht maken van de 
openstaande meldingen. Tevens krijgt de back office een overzichtelijke lijst van de meldingen en 
kunnen ze daar direct mee aan de slag gaan. Wanneer een melding is opgelost kan dit direct in het 
systeem worden gezet, waarna de burger een statusupdate ontvangt.  
 
Voor het KCC zal het in 2015 mogelijk worden om op een overzichtelijke manier de burger snel te 
woord te kunnen staan. Dit omdat ze middels een KCC-applicatie snel antwoorden kunnen vinden op 
vragen, bereikbaarheid van collega’s kunnen controleren en statusinformatie van aangevraagde 
producten en meldingen kunnen inzien. Dit alles om de dienstverlening richting onze burgers te 
kunnen continueren.  
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Een andere ontwikkeling die in begin 2015 operationeel wordt, is het digitaliseren van facturen en het 
inrichten van een verplichtingenadministratie. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze 
facturenstroom geoptimaliseerd wordt. Zo verkrijgen we ook een betere sturing op- en monitoring van 
door de gemeente aangegane verplichtingen.  
 
11.3 Personeel 
De financiële en maatschappelijke opgave hebben nadrukkelijk impact op de personele capaciteit van 
de ambtelijke organisatie. Er worden andere eisen aan het werk gesteld en daarnaast moet er 
bezuinigd worden op de personele kosten. Deze uitdaging vraagt nadrukkelijk om het investeren in de 
medewerkers. Zij zijn namelijk het belangrijkste kapitaal van de organisatie. In 2015 en de jaren 
daarna richten de investeringen zich vooral op het versterken van de inzetbaarheid van de 
medewerkers (vakmanschap) en het verbreden van de inzetbaarheid (flexibiliteit). Deze doelen zijn 
onderdeel van het HR beleidsplan waarin gewerkt wordt aan vier pijlers: opleidingsgemeente, 
flexibiliteit en mobiliteit, prestatiesturing en aantrekkelijk en betrokken werkgeverschap. 
 
Om gericht te investeren gaan we onze Strategische Personeelsplanning (SPP) doorontwikkelen. 
Door gericht ontwikkelingen (zoals de te maken beleidskeuzes) te vertalen naar de vraag naar werk 
voor de komende jaren, kunnen we scenario’s met acties ontwikkelen om de capaciteit en inzet van 
medewerkers hierop aan te laten sluiten. Dit betreft zowel de kwantitatieve (aantallen) als kwalitatieve 
(kwaliteiten) kant. Door met SPP aan het werk te gaan kunnen we gericht sturen op mobiliteit ter 
invulling van de taakstelling en richting de toekomst vanuit onze visie een toekomstbestendige vaste 
en flexibele schil inrichten om als organisatie lenig en slagvaardig te opereren.  
 
Naast en ter ondersteuning aan de doorontwikkeling van de SPP willen we ook een aantal concrete 
acties om invulling te geven aan de uitdaging en onze visie: 

• Selectieve vacaturestop: Om medewerkers waar mogelijk werkbehoud te bieden worden 
opengevallen functies die moeten worden ingevuld, uitsluitend ingevuld door middel van het 
herschikken van medewerkers. In de gevallen waar dit niet mogelijk blijkt te zijn omdat er 
bijvoorbeeld een te groot gat is tussen de gevraagde kwaliteit en de beschikbare 
medewerker(s) kan de Directie besluiten tot het extern werven. 

• Doorontwikkelen ontwikkelplein: Het interne platform om gericht te werken aan de  
ontwikkeling van de medewerkers, maar ook nadrukkelijk aan verbreding en mobiliteit van de 
medewerkers. Doel hierbij is om het vakmanschap en de interne en externe mobiliteit te 
verhogen. 

• Vaststellen nieuw Sociaal Statuut. We willen met de vakbonden in gesprek om nieuwe 
afspraken te maken ten aanzien van de rechten en plichten van zowel medewerkers als de 
organisatie. Het huidige statuut is verouderd en is onvoldoende ondersteunend aan de 
uitdaging die voor ons ligt.  

• Vergroten en verstevigen mobiliteitsnetwerken. We hebben nu al afspraken met partijen over 
mobiliteit, alleen gelet op de opgave is er noodzaak om deze waar mogelijk uit te breiden en 
te verstevigen om een bijdrage te leveren externe mobiliteit en een reductie van de personele 
kosten 

 
Communicatie 
De gemeente is van onze inwoners. Een toegankelijke website, goede brieven en sterke teksten 
vormen een essentieel onderdeel van de verhouding tussen burger en gemeente. Communicatie zet 
de klant centraal en verstevigt de inzet van sociale media als Twitter en Facebook in 2015 verder. 
Hierbij is er specifieke aandacht voor webcare, zorg voor correcte afhandeling van de niet aflatende 
berichtenstroom en het houden van open spreekuren. Ook in 2015 blijft communicatie sterk inzetten 
op overheidsparticipatie om betrokkenen tijdig en serieus te betrekken bij besluitvorming. Voor de 
perspectievennota 2015 wordt een discussie gevoerd over de verdere invulling van de (kern) taken 
van de gemeente en (regie)rol van de gemeente, in samenhang met verantwoordelijkheden van 
anderen. 
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11.4 Financiën en Managementcontrol 
 
Weerstandsvermogen 
De ratio van het weerstandsvermogen is in de begroting 2015 gedaald ten opzichte van de 
begroting 2014. Verschillende factoren hebben bijdragen aan een opwaartse bijstelling van het 
benodigde weerstandsvermogen. Dit betreft onder andere wijzigingen in de risico-inschatting voor de 
transities en niet halen van de taakstellingen voor de komende jaren. Tegenover deze opwaartse 
bijstelling van de benodigde weerstandscapaciteit staat een afnemen weerstandscapaciteit als gevolg 
van het dekken van het negatieve begrotingsresultaat van 2015, waardoor de ratio daalt naar 98,6%. 
Voor een uitgebreide analyse wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicomanagement in deze begroting.  
 
Taakstellingen bedrijfsvoering 
Sinds 2010 zijn diverse taakstellingen op de bedrijfsvoering opgenomen, onder meer om te bewaken 
dat de meerjarenbegroting materieel sluitend blijft. In 2014 is de taakstelling verhoogd, als gevolg van 
besluitvorming over het plan “3 zwembaden” (raadsbesluit van 10 juni 2014), met € 99.000.  
De taakstellingen worden onder meer ingevuld door het niet invullende van vacatureruimte en 
mobiliteitstrajecten. Dit zijn over het algemeen structurele invullingen van de taakstelling. In 2014 en 
2015 wordt een deel van de taakstelling incidenteel gerealiseerd, doordat projecten met externe 
financiering worden uitgevoerd. Dit verklaart de fluctuaties in realisatiecijfers.  
 
Onderstaand is een actueel overzicht van de taakstellingen op de bedrijfsvoering opgenomen. Hier is, 
naast de reeds bestaande taakstelling uit de begroting 2014 en de verhoging van € 99.000 ook de 
taakstelling vanuit de perspectievennota 2014 opgenomen.  
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

      

Taakstelling 1.593.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

Verhoging vanuit begroting 2014 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 
Verhoging vanuit plan 3 
zwembaden 

 99.000 99.000 99.000 99.000 

Verhoging vanuit begroting 2015   100.000 400.000 700.000 1.000.000 

      

Totaal opgelegde taakstelling  1.793.000 1.999.000 2.299.000 2.599.000 2.899.000 

      

Realisatie per oktober 2014 - 1.793.000 - 1.832.000 - 1.760.000 - 1.761.000 - 1.761.000 

      
Nog te realisere n per oktober 
2014 0 167.000 539.000 838.000 1.138.000 

 
De realisatie van deze taakstelling wordt, evenals de overige taakstellingen, gevolgd in de paragraaf 
ombuigingen en taakstellingen.  
 
Ombuigingsoperatie 
In de perspectievennota 2014 is verwoord dat bij ongewijzigd beleid het begrotingstekort zal oplopen 
van € 2,4 miljoen negatief in 2015 naar € 3,2 miljoen negatief in 2018. Daarom zijn in de 
perspectievennota denkrichtingen opgenomen die bijdragen aan het oplossen van het genoemde 
begrotingstekort, met als doel een reëel sluitende begroting te presenteren in meerjarig perspectief. 
De voorgestelde denkrichtingen bedragen in 2015 € 1,5 miljoen en lopen op tot € 4,1 miljoen in 2018. 
Hierdoor kan vanaf 2017, op basis van de huidige inzichten, een reëel sluitende begroting worden 
gepresenteerd.  
Middels de paragraaf ombuigingen en taakstellingen, welke voor het eerst in deze begroting 2015 is 
opgenomen, wordt de realisatie van de opgenomen ombuigingen gevolgd. Deze paragraaf wordt 
toegevoegd aan alle producten van de planning&control-cyclus (begroting, voorjaarsbrief, najaarsbrief 
en jaarrekening). Op deze wijze wordt op eenduidige wijze de realisatie gepresenteerd.  
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Rechtmatigheid, audits en doeltreffendheidsonderzoe ken 
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 2014 zullen de audits over het eerste half jaar 
worden uitgevoerd. De interne werkzaamheden en bevindingen worden door de accountant in 
oktober/november beoordeeld. Begin 2015 vinden de audits over het tweede half jaar plaats. In totaal 
worden 18 processen betrokken in de interne audits. Wij streven ernaar om jaarlijks een 
goedkeurende accountantsverklaring voor rechtmatigheid te verkrijgen. 
 
Doeltreffendheidonderzoeken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan geplande evaluaties en 
herijkingen van beleid, die in 2014 staan gepland. Bij een evaluatie van beleid wordt daarom in ieder 
geval beoordeeld wat de gerealiseerde resultaten zijn ten opzichte van de verwachte resultaten. Ook 
kunnen nieuwe veranderde ambities of omgevingsontwikkelingen reden zijn dat bijsturing nodig is om 
de gewenste doelen en resultaten te blijven behalen. 
Voor in ieder geval de beleidsevaluaties die onderdeel zijn van het controleprogramma 2014 wordt op 
een systematische manier een evaluatie uitgevoerd, passend bij een projectmatige werkwijze. 
 
Voor 2014 wordt onderzoek uitgevoerd naar de evaluatie van het Kunst en cultuurbeleid en de 
evaluatie van het Veiligheidsbeleid.  
 
De rekenkamercommissie doet in 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de huisvesting onderwijs. Het 
onderzoeksprogramma van de rekenkamercommissie voor 2015 is nog niet gereed.   
 
11.5 Huisvesting / Facilitaire zaken  
In het kader van de taakstellingen blijft het zoeken naar uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van 
ons gemeentehuis onze aandacht houden. 
De klimaataanpassingen zijn rond de zomer 2014 afgerond conform afspraak. 
In 2014 is er ook een interne verhuizing geweest. Met name door de transities in het sociale domein 
was er behoefte aan meer werkplekken. 
De grootste beweging was het samen onderbrengen van medewerkers WMO en transities. Ook de 
bestaande contracten rond schoonmaak en kantine lopen binnenkort af en worden –afhankelijk van 
een heroverweging op uitgangspunten in het kader van de huidige context – in 2015 opnieuw 
aanbesteed. 
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12. Verbonden partijen 
 
 
Inleiding 
De gemeente Tynaarlo participeert –om bepaalde beleidsdoelen te realiseren - in diverse verbonden 
partijen. Verbonden partijen zijn 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 mede-
eigenaar.  Daarnaast werkt de gemeente met diverse organisaties samen om maatschappelijke 
belangen en doelen te realiseren.  
 
Ontwikkeling 
De wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording brengt met zich mee dat vanaf 2014 in de 
paragraaf verbonden partijen per partij het verwachte resultaat, het eigen en het vreemd vermogen 
aan het begin en eind van het begrotingsjaar inzichtelijk moet zijn. Voor zover beschikbaar hebben wij 
deze gegevens opgenomen in onderstaand overzicht.  
 
Wettelijk kader en beleid  
Artikel 186 Gemeentewet en het daarop gebaseerde Besluit Begroting en verantwoording (BBV)  – 
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. 
 
Visie en beleidsvoornemens  op Verbonden Partijen i n relatie tot de uitvoering van 
doelstellingen in de begroting.   
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 2015 zullen wij: 

• In aanvulling op de reguliere informatievoorziening in bijvoorbeeld de paragraaf verbonden 
partijen willen wij in het voorjaar 2015, aan de hand van factsheets van verbonden en 
gerelateerde instellingen een stand van zaken aangeven, waarbij naast de doelen en 
financiële relatie, ook zicht op de effecten van verbonden partijen aan bod komt 

 
• Het register verbonden partijen en nieuwe wet en regelgeving actueel bijhouden 

 
Informatie van aantal verbonden partijen  
In onderstaand overzicht vindt u per verbonden partij een samenvatting van doel, bestuurlijke belang 
en betrokkenen, financieel belang, ontwikkelingen en risico.  
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  Cluster  Naam Doel / 

openbaar 
belang 

Bestuurlijk belang, 
wijze van deelneming 
en betrokkenen 

Financiën 
verwacht 2015 

(Verwachte)  stand 
eigen en vreemd 
vermogen 

Ontwikkelingen  Risico’s  Rapportage  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GR 
veiligheidsregio 
Drenthe 

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

De burgemeester is lid van 
het Algemeen Bestuur en  
heeft één stem. 
 
Alle 12 Drentsche 
gemeenten zijn door hun 
burgemeester in het  AB 
vertegenwoordigd. 
Gekwalificeerde 
meerderheid van stemmen 
is nodig voor besluit. 
 

De basis voor de 
gemeentelijke bijdrag 
is de bijdrage in het 
voorgaande 
begrotingsjaar. Dit 
bestaat uit een 
inwonersbijdrage en 
een bijdrage 
basisbrandzorg. 
 
De bijdrage in 2014 is 
€1.421.870,-  De 
bijdrage in 2015 wordt    
€ 1.329.920,- 
 
Het verwachte financiele 
resultaat van de 
organsiatie in 2014 is 
€500.000,- en voor 2015 
ook      € 500.000 
 

Eigen vermogen 
 
31.12.13: €3.885.510 
31.12.14 :€4.355.510 *) 
 
Vreemd vermogen: 
 
31.12.13: €  4.187.312 
31.12.14:  € 19.872.312 
*) 
 
 
 
Door overname 
gemeentelijk materialen 
tegen  boekwaarden is 
ook extra lening van 15 
miljoen in 2014 nodig 

Het regionale 
bestuur 
heeft gekozen om 
dat 
per1 januari 2014 te 
laten starten.  
 

 Jaarverslag  
en (ontwerp) 
begroting. 
 
 
Geen 
aanvullende 
tussentijdse 
rapportages 

2 Economie N.V.Groningen 
Airport Eelde 
N.V 

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

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. 
 
Bestuurlijk belang 
/bevoegdheid. 
De wethouder heeft zitting in 
de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders.  
 
Elk aandeel geeft recht op 
één stem. 

Vanaf 2013 is er  geen 
gemeentelijke bijdrage 
in de exploitatie van de 
luchthaven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 en de 
provincie drenthe 
 

Beperkt tot het 
aandeelhouders
belang van 4%.  

Jaarrekening en 
begroting 
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  Cluster  Naam Doel / 

openbaar 
belang 

Bestuurlijk belang, 
wijze van deelneming 
en betrokkenen 

Financiën 
verwacht 2015 

(Verwachte)  stand 
eigen en vreemd 
vermogen 

Ontwikkelingen  Risico’s  Rapportage  

3 Sociale 
voorzien-
ingen 

GR 
Gemeentelijke 
Gezondheids-
dienst Drenthe 
(GGD) 
 

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

De gemeente neemt deel in 
het algemeen bestuur, 
evenals de overige 12 
gemeenten in Drenthe met 
een stem.  
Besluitvorming vindt plaats 
bij gewone meerderheid van 
stemmen. 
 
De wethouder 
volksgezondheid heeft 
zitting in het algemeen 
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 draagt 
jaarlijks bij in de kosten 
op basis van het aantal 
inwoners.  
 
Vanaf 2015 is voor de 
financiering van de 
jeugdgezondheidszorg 
een prorato% 
vastgesteld.: 
Totaal basispakket 2014 
is €568.269,- voor 2015 
is dit geraamd op 
€569.505,-   
 
 

Eigen vermogen  
31.12.13 : €2.634.000 
 
 
 
lang en kort vreemd 
vermogen  
31.12.13:   €921.000,- 
 

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.  

Niet direct Jaarverslag 
(voor 1 april) en 
(ontwerp) 
begroting. 
 
Geen 
aanvullende 
tussentijdse 
rapportages 

4 Sociale 
voorzien-
ingen 

GR 
Intergemeentelij
ke Sociale 
Dienst  (ISD) 

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 gemeente neemt deel in 
het algemeen bestuur en het 
dagelijks bestuur, waar 
gemeenten  Aa en Hunze, 
en Assen zitting hebben. 
 
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 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 bijdrage aan de 
uitvoeringskosten is in 
2015 1.054.000.   
 
In 2015 verwacht de 
organisatie een resultaat  
resultaat , inclusief 
gemeentelijke bijdragen 
van 0.  

Eigen vermogen 
 
31.12.13: 188.702 
31.12.14: 188.702 *) 
 
 
Vreemd Vermogen 
 
31.12.13: 6.448.961 
31.12.14: 6.141.218 *) 
 
 
 

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.  
 
De vastgestelde 
kadernotaparticipati
e-wet geeft aan dat 
er een uitvoerings-
organsiatievoor de 
uitvoering van de 
participatiewet zal 
worden gevormd. 
Dat zal in 2015 
uitgevoerd moeten 
worden 
 

Arbeidsmarkt-
ontwikkelingen 
kunnen leiden 
tot meer 
uitkeringen en 
daarmee een 
tekort voor de 
gemeente. 
 
 

Jaarverslag  
en (ontwerp) 
begroting. 
 
 
Kwartaal 
rapportages 
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  Cluster  Naam Doel / 

openbaar 
belang 

Bestuurlijk belang, 
wijze van deelneming 
en betrokkenen 

Financiën 
verwacht 2015 

(Verwachte)  stand 
eigen en vreemd 
vermogen 

Ontwikkelingen  Risico’s  Rapportage  

5 Economie 
– arbeids-
marktbelei
d 

GR 
Werkvoorzie-
ningschap 
Alescon 
 

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.     
 

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, Midden-
Drenthe en Tynaarlo. 
 
De wethouder 
werkvoorzieningsschap is lid 
van het algemeen bestuur.  
De portefeuillehouder is lid 
van het dagelijks bestuur. 
 
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 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. 
 
Het verwachte resultaat 
van Alescon, na 
gemeentelijke bijdragen, 
in 2015 is € 911.000. Dit 
nadeel wordt ten laste 
van de reserve 
participatewet op de 
balans van Alescon 
wordt gebracht 
 
Voor 2015  is de 
gemeentelijke bijdrage € 
155.000  

Eigen vermogen 
31.12.2014: € 3.0 mio 
31.12.2015:  € 2.1 mio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
De vastgestelde 
kadernota 
participatie-wet geeft 
aan dat er een 
uitvoerings-
organsiatievoor de 
uitvoering van de 
participatiewet zal 
worden gevormd. 
Dat zal in 2015 
uitgevoerd moeten 
worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplopende 
tekorten bij 
uitvoering WSW 
door afname in 
rijksbijdrage .  
 
De kadernota 
participatiewet  
geeft de kaders 
aan dat met 
beschikbare 
middelen de 
articipatiewet 
moet worden 
uitgevoerd. 

Jaarverslag  
en (ontwerp) 
begroting. 
 
 
 
Kwartaal / 
bestuurs 
rapportages. 
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 Cluster  Naam Doel / 
openbaar 
belang 

Bestuurlijk belang, 
wijze van deelneming 
en betrokkenen 

Financiën 
verwacht 2015 

(Verwachte)  stand 
eigen en vreemd 
vermogen 

Ontwikkelingen  Risico’s  Rapportage  

6 Economie 
– 
Recreatie 
en 
Toerisme 
 

GR Meerschap 
Paterswolde 
 

Het Meerschap 
heeft binnen de 
grenzen van het 
gebied tot doel het 
behartigen van de 
gemeenschappelij
ke 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  
De andere deelnemende 
gemeenten zijn Groningen 
en  Haren. 
 
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 verplicht 
zich tot een financiële 
bijdrage ter dekking van 
de kosten, welke niet 
door netto opbrengsten 
uit bedrijfsuitoefening en 
rijkssubsidie worden 
gedekt. 
 
De bijdrage bedraagt 
14,5% van het nadelig 
saldo. In 2015 wordt een 
nadelig saldo verwacht 
van 670.000. 
 
De gemeentelijke 
bijdrage voor 2015 is 
dan € 97.204 
 

De stand van het eigen 
vermogen is naar 
verwachting: 
 
31.12.2013: € 750.000 
31.12.2014: € 618.000 
31.12.2015: € 588.000 

De komende jaren 
staan mede in het 
teken van de 
uitvoering van het 
project 
“opwaardering 
toeristisch-
recreatieve 
infrastructuur  
 
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 gemeente 
Tynaarlo wil 
bekijken of het 
onderhoud op een 
andere en meer 
efficiente manier , 
ook buiten de GR, 
plaats kan vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen bijzonder 
risico’s benoemd 

Jaarverslag  
en (ontwerp) 
begroting. 
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  Cluster  Naam Doel / 

openbaar 
belang 

Bestuurlijk belang, 
wijze van deelneming 
en betrokkenen 

Financiën 
verwacht 2015 

(Verwachte)  stand 
eigen en vreemd 
vermogen 

Ontwikkelingen  Risico’s  Rapportage  

7 Economie 
– 
Recreatie 
en 
Toerisme 
 

Recreatieschap 
Drenthe 
 

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

De gemeente neemt deel in 
het Algemeen bestuur , 
samen met de 12 
gemeenten in Drenthe en 
gemeente Ooststellingwerf. 
 
Het Algemeen Bestuur kent 
een Dagelijks Bestuur van 
drie personen. 
Besluitvorming binnen het 
bestuur vindt plaats bij 
meerderheid van stemmen.  
 
Namens de gemeente 
Tynaarlo neemt de 
portefeuillehouder Toerisme 
en Recreatie deel in het 
algemeen bestuur. 

De gemeente draagt 
jaarlijks bij in de kosten 
op basis van een vaste 
verdeelsleutel. 
 
Het verwachte resultaat 
in 2015 is €  
 
De bijdrage voor 2015 is 
begroot op €. 49.064 De 
bijdrage is gebaseerd op 
6,25% van de totale 
exploitatiekosten 
 
 
 

 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. 
 

 Jaarverslag  
en (ontwerp) 
begroting. 
 
 
 

8 Gezonde 
leefomgev
ing; 
programm
a Milieu 
(cluster 7) 

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

De 
gemeenschappelij
ke regeling heeft 
tot doel de 
gemeenschappelij
ke belangen van 
de deelnemers te 
behartigen op het 
terrein van milieu 
en bodem, 
coördinatie, 
vergunningverleni
ng, handhaving en 
toezichthoudende 
taken.   

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.  

Bijdrage € 365.623 in 
2014. De bijdrage in 
2015 is € 409.775. De 
verhoging is het gevolg 
van de overdracht van 
bevoegdheden van de 
provincie naar de 
gemeenten. Financiële 
compensatie vindt plaats 
via gemeentefonds.  
 
Het financiele resultaat 
in 2015 is, inclusief 
bijdragen van alle 
gemeenten, geraamd op 
een verlies van € 
370.000,=. Dit heeft te 
maken met 
opstartkosten en vanaf 
2017 wordt een 
positieve begroting 
geraamd. 

De RUD heeft nog 
 geen reserves en  
voorzieningen. Voor  
de opstartkosten is  
een lening afgesloten  
in 2014 van €  
950.000. Het  
aflossingsschema  
loopt tot 2020. 

In 2014 is de RUD 
van  
start gegaan.  In 
2015  
wordt de Drentse 
Maat  
vastgesteld, Dat is 
het  
gezamenlijke  
ambitieniveau van 
de  
partners. De 
uitvoering  
wordt vanaf 2016  
gebaseerd op dit  
ambitieniveau. 

De risico’s  
rondom de  
taakuitvoering  
worden  
door RUD als  
laag  
ingeschat en  
zijn goed  
verzekerd. 

Jaarverslag en 
(ontwerp) 
begroting. 
 
Eind 2015 eva-
luatie producten-
catalogus 
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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 ver enigingen: 
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 ve nnootschappen: 
NV Bank Nederlandse Gemeenten 
Enexis, Publiek Belang Electriciteitsproductie BV en andere BV’s (voormalig Essent) 
NV Groningen Airport Eelde 
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 

 

 
13. Grondbeleid 
 
 
13.1 Beleidsuitgangspunten 
Het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo is opgenomen in de nota grondbeleid. Deze nota is 
onlangs geactualiseerd en begin 2014 met de gemeenteraad gedeeld tijdens een 
raadsinformatieavond. 
In deze nota zijn de uitgangspunten en kaders van het grondbeleid opgenomen. 
 
Het grondbeleid richt zich op de (her-)ontwikkeling van vastgoed voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
de gemeente Tynaarlo in ruime zin. 
 
Om te kunnen voldoen aan de vraag naar bouwterreinen voor woningbouw en bedrijven en daarnaast 
invloed uit te oefenen op de op te richten bebouwing, heeft de gemeente altijd een actief grondbeleid 
gevoerd. Dit betekent dat de gemeente actief gronden verwierf. 
 
13.2 Ontwikkelingen  
De vastgoedmarkt toont lichte tekenen van herstel. De zesde Monitor Koopwoningmarkt (tweede 
kwartaal 2014) laat zien dat het herstel van de hypothekenmarkt en de markt van bestaande en 
nieuwbouw koopwoningen zich verder voortzet. Ook de fase van stabiliserende koopprijzen lijkt over 
te gaan in een nieuwe fase van voorzichtige prijsstijgingen. Deze ontwikkelingen geven vertrouwen 
voor de toekomst. Dit neemt niet weg, dat zowel het huidige prijs- als verkoopniveau nog onder het 
niveau ligt van voor het intreden van de crisis op de woningmarkt.  
 
13.3 Grondprijzenbeleid 
Marktconformiteit is het uniforme uitgangspunt bij het bepalen van (grond)prijzen. Alleen voor 
zogenoemd “snippergroen” (voor particuliere tuinuitbreiding) en voor kavels binnen een 
ontwikkellocatie bestemd voor realisatie van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, wordt een 
uitzondering op dit principe gemaakt. Voor snippergroen geldt, bijzondere omstandigheden 
daargelaten, een vaste verkoopprijs van € 50,- per m². Voor grond voor maatschappelijk vastgoed 
binnen een grondexploitatie wordt de kostprijs, momenteel € 110,- per m² excl. BTW, gehanteerd. 
Voor overige grondtransacties zijn enkele specifieke regels en uitgangspunten vastgelegd in de 
kadernota Grondbeleid. 
 
13.4 Voortgang beleidsuitvoering  
Het voeren van een actief grondbeleid om zelf een locatieontwikkeling te initiëren brengt kansen en 
bedreigingen met zich mee.  
 
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. Er vindt een verschuiving plaats 
van nieuwe grote uitleglocaties naar herontwikkeling en transformatie van delen van bestaande woon- 
en werkgebieden.  
 
Binnen de bestaande ontwikkellocaties worden de investeringen qua plankosten en kosten bouw- en 
woonrijp dan ook zo (veel) mogelijk gefaseerd. 
De uitgifte- en opbrengstprognoses zijn het afgelopen jaar voor het eerst nagenoeg gelijk gebleven 
aan de vanaf het begin van de crisis in toenemende mate jaarlijks getemporiseerde uitgifteplanningen. 
De af te dekken risico’s, ten laste van het weerstandsvermogen, zijn in totaliteit nagenoeg gelijk 
gebleven. 
 
De ontwikkeling van de prijzen van woningen blijft een aandachtspunt. Ondanks dat deze zich te lijken 
stabiliseren, blijven de grondprijzen onverminderd onder druk staan omdat deze overwegend 
residueel worden vastgesteld. 
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Gelet op de marktsituatie zien wij nog steeds aanleiding ook voor de komende jaren voorzichtigheid te 
betrachten waar het gaat om toepassing van de rente-, inflatie, en kosten-parameters, alsmede bij de 
opbrengstramingen, binnen de onderscheiden grondexploitaties. Voor de parameters ligt het in de lijn 
om ook voor de komende herziening van de grondexploitaties aansluiting te zoeken bij de 
percentages zoals in de afgelopen jaren gehanteerd. 
 
Met grondexploitaties zijn grote investeringsbedragen gemoeid. Wij hebben Inmiddels veel 
geïnvesteerd in onze locatieontwikkelingen waardoor onze risico’s hoog zijn te noemen. De 
boekwaarden moeten worden terugverdiend en dit verloopt door de huidige markt trager dan voor de 
crisis. Ons beleid extra aandacht te besteden aan het verloop van de boekwaarden lijkt zijn vruchten 
af te werpen. De totale boekwaarde voor de komende jaren laat een dalende lijn zien. 
 

 
 
   
Ook de komende jaren zal de aandacht binnen het grondbeleid zich blijven richten op realisatie van de 
in de woningbouwmonitor opgenomen ontwikkellocaties. 
 
Uitgangspunt is altijd binnen de gestelde kaders en doelen per locatie uit te gaan van de principes, 
minimalisatie van kosten en maximalisatie van opbrengsten. Vroeger vooral resulterend in 
winstnemingen om zo een structurele afdracht aan de Algemene Dienst te kunnen realiseren. 
Tegenwoordig is winstoptimalisatie niet jaarlijks meer aan de orde, vandaar het afbouwen van de 
structurele jaarlijkse winstafdrachten van het grondbedrijf waarbij vanaf het jaar 2015 er geen  
jaarlijkse afdracht meer zal plaatsvinden. De toekomstige winstnemingen zullen als incidenteel 
voordeel worden aangemerkt. 
 
Alle beleidsregels zijn opgenomen in de Nota Grondbeleid en vormen een solide basis voor de 
uitvoering en uitoefening van de regierol bij de locatieontwikkeling. Zoals aangegeven, is deze nota 
inmiddels herzien. Dit heeft geresulteerd in een opzet van de kadernota Grondbeleid waarbij veel 
onderdelen verder zijn/worden uitgewerkt in werkinstructies. 
 
 
Speerpunten voor het grondbeleid zijn: 
 
• het bewaken en tijdig bijstellen van grondexploitaties waarbij het sturen op het bereiken van de 

voor de onderscheiden locatieontwikkelingen vastgestelde beleidsdoelen en het beoogde en/of 
vastgestelde financiële eindresultaat daarvan; 

• het implementeren van het herziene beleid ten aanzien van risicobeheersing en afdekking.  De 
doelstelling blijft om voldoende omvang van ons weerstandsvermogen te hebben om de risico’s 
van de gemeentelijke grondexploitaties en Centrumplannen op te vangen; 

• voortgang in de planvorming en realisatie voor nieuwbouw en herontwikkeling incl. het daarbij 
onderzoeken van de best passende manier van gronduitgifte (bijv. particuliere verkoop, 
projectmatig, verkoop aan kopers-collectieven, erfpacht, etc.); 

• Herijking Vries via de visie op Vries 
• inrichten en bewaken van projectenadministratie voor lopende en nieuwe gemeentelijke 

grondexploitaties; 
• invoeren een verplichtingenadministratie bij alle nieuwe en lopende projectadministraties 
• intake en begeleiding van niet gemeentelijke bouwplaninitiatieven; 
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• Stringente budgetbewaking voor alle grondexploitaties en initiatieven; 
• verdere uitvoering van de in 2008 vastgestelde Nota Grondinventarisatie door overbodige 

grondposities binnen de diverse complexen alsmede  van het Complex Verspreide Gronden af te 
stoten; 

• Uitvoeren van acties en treffen van maatregelen ter bevordering van het aantal transacties op de 
(lokale) woningmarkt; 

• Terugdringen financieringslasten binnen de grondexploitaties. 
 
 
13.5 Financiële stand . 
De financiële vertaling van een locatieontwikkeling in exploitatie 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 worden berekeningen en prognoses opgesteld en uitgevoerd en verwerkt 
in een grondexploitatie. Uiteindelijk wordt de financiële stand inzichtelijk gemaakt via een berekende 
eindwaarde en contante waarde. Op deze wijze wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 
Verantwoording vereisten inzake de informatievoorziening grondbeleid.  
 
Op basis van de actuele projectinzichten, ramingen, en overige input, zijn de gegevens en ramingen 
binnen de benoemde (hoofd)onderdelen van de grondexploitatie bij de laatste jaarrekening 
geactualiseerd. 
Hoofdposten aan de lastenzijde zijn planontwikkeling, verwervingen / inbreng, voorbereiding en 
toezicht, financieringskosten  en beheers- en administratiekosten. Aan de batenzijde kunnen de 
verkoopopbrengsten worden genoemd. 
Ten minste eenmaal per jaar, in ieder geval bij de Jaarrekening Grondbedrijf vindt deze actualisatie 
plaats: 
Uitgangspunt is steeds om in de financiële vertaling van de actuele doelen en beleidskaders voor de 
locatieontwikkeling te streven naar minimalisatie van de kosten en maximalisatie van de opbrengsten. 
De verwachtingen omtrent onder andere de voorziene eindwaardes worden meegenomen in de 
Jaarrekening, incl. de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. 
In de gebruikelijke rapportages in de planning & controlcyclus wordt daarop indien daar aanleiding toe 
bestaat, ook nader ingegaan. 
 
Het beeld van de grondexploitaties per 1 januari 2014 is als volgt. 

• Uit de winstgevende exploitaties wordt aan het einde van deze exploitaties een positief 
resultaat van € 2,12 miljoen met een contante waarde van € 1,77 miljoen. Dit bedrag zal pas 
na feitelijke realisatie voor verdere bestemming in aanmerking komen. 

• Daarnaast wordt uit de verlieslatende grondexploitaties een negatief resultaat van € 0,07 
miljoen verwacht op basis van de huidige inzichten tot en met het einde van het jaar.  
 

Bovengenoemde verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige grondexploitaties per 1 januari 2014 

zonder dat rekening is gehouden met projectresultaten na herziening van de grexen aan het einde van 
dit jaar.  Zoals u weet, kan verdere temporisatie van de opbrengstenramingen behoorlijke gevolgen 
hebben voor het projectresultaat. 
 
Voor de nog niet in exploitatie genomen complexen wordt de financiële stand uitgedrukt in de 
boekwaarden per m². Daarbij wordt deze waarde jaarlijks vergeleken met de waarde van de huidige 
bestemming (meestal agrarisch) in het economische verkeer. Bij een te hoge boekwaarde zal voor het 
verschil een voorziening worden getroffen.  
 
De grondexploitaties van met name Groote Veen, Zuidlaarderveen, Donderen en bedrijventerrein 
Vriezerbrug staan nog steeds onder druk als gevolg van de economische ontwikkelingen. 
 
Rekening houdend met de uitgiftecijfers en toekomstverwachtingen zoals in de onderscheiden 
grondexploitaties gehanteerd, alsmede kijkend naar het niveau van de boekwaardes, elke tegenvaller 
waar geen meevaller tegenover staat, dan wel welke niet binnen het in de grondexploitatie 
opgenomen “budget onvoorzien” kunnen worden verantwoord, meteen leidt tot een negatie(f)ver 
exploitatieresultaat. 
 
Gelet op de onderscheiden boekwaardes per (deel)project vormen de ontwikkelmogelijkheden binnen 
het voorzieningengebied in Ter Borch en Groote Veen, het grootste risico. 
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De ontwikkelperspectieven voor de voorzieningenstrook in Ter Borch zijn, vooral vanwege de huidige 
appartementenmarkt, aanzienlijk verslechterd. Het op deze locatie benutten van de aanwezige 
marktruimte voor detailhandelsvoorzieningen kan het risico op verliesneming in deze deelexploitatie 
(vanwege noodzakelijke opbrengstbijstelling) aanzienlijk verminderen. 
 
Het mediationtraject met de gemeente Groningen is afgerond en er wordt inmiddels gewerkt aan een 
bestemmingsplan voor een hotel op deze locatie.  
 
 
13.6 IJkmomenten 
Voor de momenten van informatie verstrekking omtrent de complexen wordt aangehaakt bij de 
Planning- en Controlcyclus van de Begroting. 
Voor het grondbeleid zijn daarvan met name de projectenrapportage d.m.v. factsheets, de 
najaarsnota, de herziening van de grondexploitaties en de jaarrekening van belang. 
De herziening van de grondexploitaties is m.i.v. 2014 losgekoppeld van de jaarrekening. Hierdoor is 
het mogelijk geworden om uw raad veel eerder te kunnen informeren over de gewijzigde budgetten in 
de herziene grondexploitaties waardoor ook eerder met formeel vastgestelde budgetten gewerkt kan 
worden. 
Bij de herziening van de grondexploitaties worden de risico’s van het grondbedrijf eveneens herijkt en 
in kaart gebracht. 
 
 
13.7 Opbrengsten 
 
De marktconforme prijs wordt veelal op basis van de residuele rekenmethode inzichtelijk gemaakt. De 
uitgifteprijs-berekeningen worden direct voorafgaand aan de daadwerkelijke uitgifte toegepast. 
Het uitgangspunt van marktconformiteit levert bij kavels voor sociale huurwoningen spanning op. Het 
streven naar realisatie van huurwoningen met een betaalbare huur is lastig verenigbaar met het  door 
de corporaties betalen van een residueel berekende grondprijs. 
 
 
13.8 Centrumplannen 
De winkelgebieden van Eelde, Vries en Zuidlaren willen wij verbeteren. Voor deze centra zijn plannen 
in ontwikkeling. Dit doen wij in nauw overleg met de direct betrokken vastgoed-eigenaren, 
ondernemers en omwonenden. Bij de centrumontwikkelingen zijn ontwikkelaars betrokken die het later 
te realiseren vastgoed risicodragend willen ontwikkelen. 
In dergelijke herstructureringsprojecten is sprake van meer kosten dan opbrengsten voor de 
planrealisatoren. Hierdoor kunnen niet alle door de gemeente ten behoeve van deze bouwplannen 
gemoeide kosten op de realisatoren van het bouwplan c.q. de eigenaren in het ontwikkelgebied 
worden verhaald.  
Ook is er sprake van gewenste en noodzakelijke investeringen in het openbaar gebied die, omdat ook 
anderen daarvan profiteren, en e.e.a. ook ten behoeve van het algemeen maatschappelijk nut is, lang 
niet volledig aan de bouwplaninitiator kunnen worden toegerekend.  
Een gemeentelijke investeringsbijdrage in centrumgebiedsontwikkelingen is onontkoombaar.  
 
De grote diversiteit aan belanghebbenden en eigenaren waarmee afspraken moeten worden gemaakt, 
en het vraagstuk van de financiering van de plannen leiden tot aanzienlijke planvormingskosten. 
Voor de centrumplannen Eelde en Vries zijn deze gedeeltelijk via het budget initiatieven gedekt en 
gedeeltelijk via beschikbaar gestelde kredieten. 
De actuele (financiële) inzichten en verwachtingen worden via de jaarrekening en najaarsbrief aan uw 
raad kenbaar gemaakt. 
 
Het bestemmingsplan voor het centrumplan Eelde is in december 2013 vernietigd door de Raad van 
State. Hierdoor is er een nieuwe situatie is ontstaan. Insteek is een bottum-up benadering waarbij alle 
eigenaren/ondernemers in het gebied worden betrokken. Het faciliteren van kleinschalige 
ontwikkelingen die gezamenlijk leiden tot een totaalplan met afstemming in programma qua 
winkeloppervlakte, appartementen, parkeerbehoefte en uitstraling. Ook het upgraden van de 
openbare ruimte alsmede de vervanging van de riolering ligt in de planning. Wel zal dit (o.a. door 
nagenoeg ontbrekende kostenverhaalsmogelijkheden) een hogere gemeentelijke investeringsbijdrage 
vragen dan waar oorspronkelijk van werd uitgegaan. 
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Voor Vries heeft de projectontwikkelaar aangegeven (voorlopig) niet verder te willen gaan met nieuwe 
ontwikkeling in het centrum van Vries. Dit betekent dat de gemeente de boekwaarde dient af te 
boeken tot de waarde van de eigendomspositie op deze locatie. De wenselijkheid van verbetering van 
het winkelgebied, onder andere door verbetering van de openbare ruimte, blijft bestaan.  
 
Voor Zuidlaren zijn er kansen voor (her)ontwikkeling van commerciële detailhandelsruimtes, maar 
zorgt het uitgangspunt om zoveel mogelijk de kracht van het winkellint in stand te houden, gekoppeld 
aan optimalisatie van winkel- en parkeervoorzieningen, voor een grote uitdaging. In februari 2014 
heeft de gemeenteraad besloten tot het verplaatsen van de AH naar de voorzijde van de PBH. Wij 
werken aan de visie structuur. 
 
 
13.9 Verantwoording Grondexploitatie conform artike l 70 BBV 
 
De in deze paragraaf opgenomen informatie is geënt op de voorschriften zoals opgenomen in het 
BBV. Voor de volledigheid hebben wij artikel 70 van het BBV hieronder vermeld. 

• Artikel 70 
o 1.In de toelichting op het onderhanden werk inzake grondexploitatie wordt voor het 

totaal van de in exploitatie zijnde complexen aangegeven: 
� a. de boekwaarde aan het begin van het begrotingsjaar; 
� b. de vermeerderingen in het begrotingsjaar; 
� c. de verminderingen in het begrotingsjaar; 
� d. de boekwaarde aan het einde van het begrotingsjaar; 
� e. de geraamde nog te maken kosten en een onderbouwing hiervan; 
� f. de geraamde opbrengsten en een onderbouwing hiervan; 
� g. het geraamde eindresultaat; 
� h. een uiteenzetting van de wijze waarop eventuele nadelige resultaten 

worden opgevangen. 
o 2.Van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt de gemiddelde boekwaarde 

per m2 vermeld. 

In februari 2012 heeft de commissie BBV een bijgestelde “Notitie grondexploitatie” 
uitgebracht. Een belangrijk onderdeel van de notitie is de uitwerking inzake de status van de 
voorraad gronden. 
Het BBV specificeert het bezit van grond als volgt: 

� Bouwgrond in exploitatie (BIE) 
� Niet in exploitatie genomen grond (NIEGG) 
� Grond als vlottend actief 
� Grond als vast actief 

 
Ad 1. Bouwgrond in exploitatie. 
BIE is een grondexploitatie in uitvoering. De raad heeft de grondexploitatiebegrotingen 
vastgesteld en deze worden jaarlijks geactualiseerd bij de jaarrekening. 
Voor deze gronden mogen zowel de verkrijgings- als vervaardigingskosten worden 
geactiveerd. 
 
Ad 2. Niet in exploitatie genomen grond. 
NIEGG is meestal anticiperend of strategisch aangekocht. Er is nog geen uitgebreide 
grondexploitatiebegroting maar voor deze gronden bestaat wel een stellig voornemen dat 
deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op 
een raadsbesluit waarin de raad inhoud heeft gegeven aan ambitie en planperiode. 
Ook hier mogen zowel de verkrijgings- als vervaardigingskosten worden geactiveerd. 
 
Ad 3. Voorraad grond als vlottend actief. 
Ook voor deze gronden geldt dat deze meestal anticiperend of strategisch zijn aangekocht 
met het stellige voornemen om deze in de toekomst te bebouwen. Voor deze categorie geldt 
echter dat hiervoor nog geen concrete plannen zijn voor de nabije toekomst en er dus nog 
geen raadsbesluit is waarin inhoud is gegeven aan ambitie en planperiode. 
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Voor deze gronden mogen alleen de verkrijgingskosten worden geactiveerd, voor zover die 
kosten niet boven de huidige marktwaarde liggen. 
 
Ad 4. Voorraad grond als vast actief. 
Dit zijn gronden die een vaste bestemming hebben en niet in een transformatieproces zitten. 
Voorbeelden hiervan zijn ondergrond van gebouwen, wegen, parken, pleinen of van land- 
/bosbouwgronden. 
Ook voor deze gronden mogen alleen de verkrijgingskosten worden geactiveerd, voor zover 
die kosten niet boven de huidige marktwaarde liggen. 
 
 
In onderstaand overzicht van het onderhanden werk inzake grondexploitatie wordt voor alle in 
exploitatie zijnde complexen aangegeven : 

 
 

Boekwaarde 
1/1/2014 

Inkomsten 
2014 

Uitgaven 
2014 

Boekwaarde 
1/1/2015 

Inkomsten 
2015 

Uitgaven 
2015 

Boekwaarde 
31/12/2015 

Oude Tolweg -194.346 297.280 155.915 -335.711 355.350 35.000 -656.061 

                

Zwarte Lent 131.872 0 8.230 140.102 228.993 35.891 -53.000 

                

Donderen 197.440 140.196 21.013 78.257 246.834 91.412 -77.165 

                

Ter Borch 34.745.589 6.755.538 2.960.265 30.950.316 7.350.000 5.160.000 28.760.316 

                

Zuidoevers 2.056.752 536.578 92.828 1.613.002 267.407 91.615 1.437.210 

                
Vriezerbrug 
Bedrijventerrein 2.006.363 0 254.295 2.260.658 186.225 130.061 2.204.494 

                

Groote Veen 6.782.607 423.402 753.818 7.113.023 1.861.000 902.000 6.154.023 

Totaal 45.726.277 8.152.994 4.246.364 41.819.647 10.495.809 6.445.979 37.769.817 

 
Voor eventuele af te waarderen of afgewaardeerde gronden wordt/is een voorziening “afwaardering 
gronden” gevormd. Verliezen worden afgeboekt ten laste van de in de Algemene Reserve 
Calamiteiten (ARCA). 
Voor de onderbouwing van bovengenoemde geraamde inkomsten en uitgaven verwijzen wij u graag 
naar de grondexploitaties. Hierin wordt per hoofdpost gespecificeerd aangegeven en toegelicht hoe de 
ramingen zijn opgebouwd.  
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In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke kosten en opbrengsten we nog verwachten vanaf 
het jaar 2015. De laatste twee kolommen geven het verwachte resultaat weer aan het einde van de 
looptijd van het project. Opgemerkt dient te worden dat deze gegevens eveneens gebaseerd zijn op 
de grondexploitaties per 1 januari 2014. 
 
 

Raming 
nog te 
maken 
kosten 

vanaf 2015 

Raming 
opbrengsten 
vanaf 2015 Eindwaarde  Netto 

Contante 
Waarde       

Oude Tolweg 35.000 1.066.052 1.378.917 1.201.646 

        

Zwarte Lent 68.385 228.993 0 0 

        

Donderen 312.092 424.247 0 0 

        

Ter Borch 27.660.151 58.900.000 0 0 

        

Zuidoevers 644.812 3.036.535 89.611 63.527 

        
Vriezerbrug 
bedrijventerrein 319.498 3.352.775 0 0 

        

Groote Veen 3.132.000 10.313.000 649.519 510.516 

        

Totaal 32.171.938 77.321.602 2.118.047 1.775.689 

 
Van de nog niet in exploitatie genomen gronden is de gemiddelde boekwaarde per m² als volgt. 
 

Project 
boekwaarde 

per m² 

Verspreide Gronden 2,60 

Vriezerbrug Zuid 2,60 

Loopstukken fase 2 2,60 

De Bronnen 2,60 

Tienelswolde 9,11 

Prins Bernardhoeve 21,96 

Broekveldt 2,60 

Percelen Brongebied 2,30 
Warme gronden De 
Bronnen 2,60 

 
Met uitzondering van de projecten Tienelswolde en Prins Bernhardhoeve, zijn alle projecten 
afgewaardeerd naar de huidige marktwaarde. (agrarisch, natuur)   
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14. Demografische en omgevingsontwikkelingen 
 
 
Inleiding 
In deze paragraaf beschrijven wij 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 worden in 
kaart gebracht vanuit verschillende perspectieven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omgevingsontwikkelingen en relatie met doelen en ambities 
Uit de omgevingsontwikkelingen komen ook de maatschappelijke opgaven naar voren. Niet iedere 
ontwikkeling is per se een maatschappelijke opgave. Als ontwikkelingen invloed hebben op de te 
bereiken doelen voor Tynaarlo kan een ontwikkeling wel een kans of een bedreiging zijn om de doelen 
te bereiken.  
 
 
Begroting 2015: nieuwe accenten uit rapportages 2013/2014 
 
Werkgelegenheid : verdere toename werkloosheid 
In de vorige perspectieven nota werd gemeld dat het aantal NWW (werklozen) gestegen was in 1 jaar 
met meer dan 30% van 600 naar ruim 900. In de periode tussen 1 mei 2013 en 1 mei 2014 is het 
aantal NWW’ers verder toegenomen tot 1141 (t.o.v. 925 in mei 2014). Hoewel de daling absoluut 
(226) en relatief (20%) gezien lager is ten opzichte van het jaar daarvoor, is natuurlijk nog wel altijd 
sprake van een toename van het aantal werkzoekenden in onze gemeente (UWV, 2014).  
 
Het aantal banen is in 2013 toegenomen van 12.027 tot 12.095 in 2013. Opvallend is dat het aantal 
banen in Vries en Tynaarlo nagenoeg gelijk is gebleven (3520), is afgenomen in Zuidlaren met 140 
(tot 3260) en is toegenomen in Eelde-Paterswolde met 165 (tot 3.337). 
 
Woningbouw: De signalen naar de komende jaren zijn voorzichtig optimistisch 
Kwartaalrapportage 4- 2013 (april 2014) regio Groningen Assen:  
In 2013 zijn in hele regio Groningen-Assen ruim 1900 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waarvan 108 
in Tynaarlo (CBS). 
Op 1 januari 2014 stonden er 730 nieuwbouwwoningen te koop in de regio Groningen-Assen, 88 
daarvan in Tynaarlo. 
In de regio waren per 1 januari 2014 nog 401 vrije kavels beschikbaar, daarvan 99 (25%) in Tynaarlo 
In 2013 zijn 308 kavels verkocht in de regio, waarvan 116 (38%) in Tynaarlo 
Aantal verleende vergunningen loopt nog niet in de pas met de gewenste en afgesproken regionale 
jaarproductie. 
75% van de vraag naar woningen in Tynaarlo is gericht op vrijstaand of 2/1 kap. 
Zowel het consumentenvertrouwen, als het vertrouwen in het economisch klimaat en de 
koopbereidheid zijn in 2013 sterk verbeterd en lag aan het eind van 2013 zelfs op het niveau van vlak 
voor de crisis (eind 2007). 
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De dalende hypotheekrente is in combinatie met de gedaalde koopprijzen, het sterk verbeterde 
vertrouwen en stijgende huurprijzen buitengewoon gunstig voor de koopmarkt.  
 
De crisis op de woningmarkt van de afgelopen jaren lijkt voorjaar 2014 dus langzamerhand ten einde 
te zijn gekomen. Landelijk zien diverse instellingen zoals de NVM en Rabobank stijgingen van het 
aantal transacties op de woningmarkt. De signalen naar de komende jaren zijn voorzichtig optimistisch 
waarbij geen terugkeer van de ‘oude tijden – periode 2000-2008 – wordt voorzien. Wel mag 
voorzichtig uitgegaan worden van een blijvend herstel van de woningmarkt. 
 
Samenvatting accenten en aandachtsgebieden voor Tynaarlo 2015 – 2018 
Een blijvende veranderende bevolkingsomvang en -sam enstelling; daling en ontgroening.  
Er is in de langarige prognoses, sprake van een (geringe) stijging van de bevolking. Bovenal gaat de 
samenstelling van de bevolking wijzigen. Er is sprake van veel ontgroening en van vergrijzing. Ook 
gaat het aantal woningen toenemen, en verandert de samenstelling van de huishoudens. Het betekent 
voor Tynaarlo dat de (veranderende ) woonbehoefte erg goed in beeld moet zijn. 
De daling van de bevolking zal in landelijk gebied (kleinere kernen) sterker zijn dan in de grotere 
kernen en stedelijke gebieden. Assen en Groningen zullen de komende jaren nog sterk stijgen. De 
ligging van Tynaarlo tussen deze 2 groeikernen biedt kansen op gebied van wonen, recreatie en 
mobiliteit.  
Tynaarlo heeft nu al te maken met een relatief grote demografische druk. Dit is de verhouding tussen 
productieve personen (20 tot en met 64 jaar) en niet productieve personen. In Tynaarlo staan 
tegenover iedere 100 productieve personen 79,8 personen die niet productief zijn. Het Nederlands 
gemiddelde is 100 om 64. In de gemeente is al een ruim aanbod aan voorzieningen voor ouderen. 
Een van de opgaven is om betrokkenheid bij (bestaande of nieuwe) voorzieningen in stand te houden 
c.q. te vergroten. 
 
Het is niet rendabel om te kleine voorzieningen ope n te houden. Bij eigen investering en 
ontwikkelingen op tijd rekening houden met deze ont wikkeling. Daarnaast aandacht voor 
bereikbaarheid (alternatieve) voorzieningen waar we gens schaalgrootte de voorzieningen 
dreigen te verdwijnen. 
Schaalvergroting in de detailhandel en rendementseisen binnen het openbaar vervoer hebben al 
geleid tot een verschraling van voorzieningen in kleine kernen in het buitengebied. 
Daling van leerlingaantallen zet de komende jaren bij sommige scholen door tot soms meer dan 25% 
ten opzichte van 2010. Aandacht voor het open kunnen houden van scholen, voor de kwaliteit op de 
scholen en de opgave om de inzichten goed af te stemmen op de ontwikkeling van Multi functionele 
accommodaties 
In het collegemanifest 2014-2018 geeft het college aan het accommodatiebeleid te gaan herijken.  
Bereikbaarheid van voorzieningen in de drie hoofdkernen is de uitdaging, wanneer voorzieningen in 
de kleinere kernen niet meer rendabel blijken te zijn om open te houden 
 
Een veranderende woonbehoefte : de opgave is  aan t e blijven sluiten op de goede 
doelgroepen en hun behoeften. 
Als uitvloeisel van de scheiding van wonen en zorg zullen ouderen langer in hun eigen huis blijven 
wonen. Ouderen van nu zijn anders dan de ouderen van 30 jaar geleden. 
Natuur en landschap is, naast de zeer gunstige ligging in het stedelijk netwerk Groningen-Assen, de 
onderscheidende kwaliteit van de gemeente Tynaarlo. Samen leven, in het groen, met een dorps 
karakter en goede voorzieningen in de grotere kernen. Een sterk punt om op in te blijven zetten 
richting (jongere) gezinnen. 
De opgave is om te voorzien in de behoefte aan ontwikkeling van woningbouw voor passende 
doelgroepen (bouwen voor de vraag) in de kernen nabij de voorzieningen. 
 
Werkgelegenheid staat onder druk; richten op kansen  in de groeisectoren.  
De werkgelegenheid in Drenthe is de afgelopen jaren afgenomen. Tussen april 2012 en april 2013 
daalde het aantal fulltime banen met bijna 1%. Landelijk was de daling met 1,4% nog iets sterker 
(bron: provincie Drenthe). Voor Noord Drenthe is de verwachting dat er in 2014 nog veel banen zullen 
verdwijnen in de sterk vertegenwoordigde publieke en zorgsector. De werkloosheid kan daardoor in 
Noord-Drenthe oplopen tot het Nederlandse gemiddelde van 9%.   
Het aandeel van inwoners < 27 jaar dat nietwerkt  is vergelijkbaar met andere gemeenten en bedraagt 
ca 10% van het totaal aantal werkzoekenden. 
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Zorg & welzijn is de grootste werkgever in Drenthe, vooral in het noorden van de arbeidsmarktregio. 
Er werken 22.000 mensen; 21% van de beroepsbevolking. Verple-ging, verzorging & thuiszorg (VVT) 
is de grootste branche. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en ziekenhuizen bieden relatief veel 
werkgelegenheid op de hogere niveaus, VVT op de lagere niveaus. Gehandicaptenzorg neemt een 
tussenpositie in. De afgelopen jaren groeide de werkgelegenheid in de zorg gestaag. De komende 
jaren groeit weliswaar de behoefte aan zorg - als gevolg van de vergrijzing – maar onduidelijkheid 
over de effecten van recente maatregelen om de zorgkosten te beheersen (Regeer-akkoord) maakt 
prognoses over de werkgelegenheidsontwikkeling in de zorg op dit moment onzeker. De sector zelf, 
vooral de VVT, houdt rekening met gedwongen ontslagen. In algemene zin neemt de 
werkgelegenheid in de zorg op de lagere niveaus af en op de hogere niveaus (vanaf mbo-3) toe. Er 
worden wel tekorten aan verzorgenden verwacht, al is de omvang daarvan onzeker vanwege de 
maatregelen in het regeerakkoord. Op de langere termijn – na 2015 – zorgt vergrijzing voor 
toenemende tekorten (bron: regio in beeld 2013 arbeidsmarktschets Drenthe van het UWV). 
Noord Drenthe wordt gekenmerkt door een in vergelijking met Nederland iets jongere bevolking die  
verhoudingsgewijs iets beter geschoold is dan gemiddeld in ons land. ICT, de creatieve sector, life 
sciences, sensortechnologie e.d., biedt wellicht kansen. (bron: ING rapport Visie op regio’s 2014).  
 
Kansen van economische en recreatieve voorzieningen  en ontwikkeling van luchthaven 
benutten. Het inzetten van de mogelijkheden die de gemeente heeft (grond, ruimte, faciliteiten) 
om R&T uit te lokken en te faciliteren. 
In december 2013 heeft NBTC-NIPO Research een onderzoek uitgevoerd naar het vakantie-
sentiment. Hieruit is gebleken dat in vergelijking met 2013 een iets kleiner aandeel van de 
Nederlandse bevolking op vakantie wil in 2014. De verwachting is een lichte daling van het aantal 
vakanties (met name korte vakanties) dat Nederlanders in 2014 zullen ondernemen. Omdat Nederland 
relatief sterk afhankelijk is van korte vakanties, wordt een lichte daling van het aantal binnenlandse 
vakanties in 2014 verwacht (-0%tot-2%). 
Consumenten geven veel geld uit aan recreatie en vrijetijdsbesteding. Gezien de ligging van Tynaarlo 
in de “groene long” tussen Groningen en Assen, de aanwezigheid van het Nationaal Park Drentsche 
AA en twee grote meren blijft werkgelegenheid in de recreatieve sector een kans 
Ontwikkelingen baanverlenging luchthaven benutten voor lokale recreatie en toerisme. 
Deze ontwikkelingen en kansen als onderdeel van en integrale visie op economie en werkgelegenheid 
worden uitgewerkt en uitgevoerd, in nauwe samenwerking met het economische middenveld  
 
Economische ontwikkelingen 
Aansluiten bij de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ministerie), waarin de luchthaven en het 
gebied ten Noordoosten van Tynaarlo worden aangemerkt als een topregio op het gebied van 
energieontwikkeling. 
De luchthaven is in potentie positief voor de werkgelegenheid binnen de eigen gemeente. 
Digitalisering, glasvezel en andere faciliteiten die door commerciële partijen worden aangeboden 
benutten. Voorzieningen hoeven niet alleen fysiek aanwezig te zijn, maar kunnen ook digitaal 
aangeboden worden. 
 
Transities: werken loont en zoveel mogelijk uitgaan  van collectieve en eigen mogelijkheden 
van de maatschappij 
De transities die door rijksoverheid zijn ingezet zullen leiden tot een enorm extra takenpakket voor de 
gemeente. Het is een uitdaging om met minder middelen wel alle passende ondersteuning  aan te 
kunnen bieden 
Aanmoedigen en gebruik maken van eigen mogelijkheden en omgeving en de instanties en directe 
omgeving van inwoners betrekken en bewustmaken van maatschappelijke zorg voor naasten 
Transities leiden aan de ene kant tot forse  stijging van de algemene uitkering, aan de andere kant 
bestaan er zorgen om de ontwikkeling van gemeentefonds en verschillende efficiencykortingen die 
doorgevoerd worden. 
  
Samenleving, Sociaal en vangnet 
De behoefte met betrekking tot ontmoetingsplekken verandert. Het gaat om de sociale contacten en 
niet om de plaats waar die georganiseerd worden. Het is een kans om alternatieve vormen te benutten 
in de kleine kernen met hulp van vrijwilligers en mantelzorgers, zonder dat er in gebouwen wordt 
geïnvesteerd. 
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Individualisering van de maatschappij kan voor bepaalde doelgroepen leiden tot een sociale drempel. 
Het is belangrijk aandacht te blijven houden voor inwoners die een sociaal vangnet en zorg nodig 
hebben. 
In het kader van de nieuwe taken van gemeente in het sociale domein wordt een groter beroep 
gedaan op de eigen regie van inwoners en de ondersteunende kracht van hun omgeving. Deze 
verandering zal deels autonoom plaatsvinden en zal deels door de gemeente aangejaagd moeten 
worden. 
 
 
Samenvatting van enkele cijfermatige indicatoren en omgevingsontwikkelingen 
 
 
 
                                  Demografische ontwikkelingen  
 
 
Gegevens t/m 2014 (juni) 
 
Inwoners en huishoudens (per 1 januari) 
 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 jun-14 
inwoners   31.998    32.301    31.731    32.236    32.450    32.357        32.456  32.543 
huishoudens   12.925    13.180    13.085    13.395    13.590    13.616        13.600  13.735 
gemiddelde grootte       2,48        2,45        2,42        2,41        2,39        2,38           2,39  2,36 
 
 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

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

 
 
Het aantal inwoners is in 2014 licht gestegen. De demografische druk is de verhouding tussen het 
aantal 0-19 jarigen en het aantal 65+ers ten opzichte van het aantal mensen tussen de 20-65 jaar. 
Met name de grijze druk is in Tynaarlo hoger dan gemiddeld. In 2005 was het percentage inwoners 
tussen 0-19  met 24,8% nagenoeg gelijk aan het aantal inwoners van 60 jaar en ouder (24,9%). In de 
daarop volgende periode is dit percentage gedaald naar 23,4% kinderen en jongeren (ontgroening) en 
gegroeid tot 29,6% van de bevolking die 60 jaar of ouder is. In absolute cijfers: er zijn in de periode 
2005-2014 1536 meer inwoners van 60 jaar en ouder en 417 kinderen en jongeren minder.  

Demografie
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Prognoses 2013 – 2020/2035 en verder (Tynaarlo) en o ntwikkelingen 
 

 
 
Bron: Tynaarlo in Cijfers / Primos 2013 
 
 
Een van de meest gevolgde ontwikkelingen is de demografische ontwikkeling in aantallen en 
samenstelling van het aantal inwoners. Hierbij worden de autonome demografische ontwikkelingen 
(door geboorte en sterfte) aangevuld met het migratiesaldo. Voor de gemeente Tynaarlo is dat 
migratiesaldo gemiddeld + 80 per jaar, volgens opgave van de provincie.  
 
Afname van ca 800 inwoners (-0,3%) de komende 10 jaren 
De autonome demografische ontwikkeling (geboorte – sterfte) is een daling tot 6% in 2014. Dat wordt 
gecompenseerd door een migratiesaldo (meer inkomend dan vertrekkend) . 
Minder inwoners en een gelijkblijvend aantal huishoudens  
Cijfers Pronexus (1/2/2012) - leerlingaantallen : van 3.250 naar ca. 3.169 leerlingen (2012-2022) en 
2958 (in 2032)   
Leerlingaantallen bij een groot aantal basisschool dalen tot wel 20%. Uitzondering is Ter Borch met 
stijging van 40% tot 2022, daarna een lichte daling volgens gegevens Pronexus. (Pronexus houdt 
rekening met de verkoop van geplande woningbouwlocaties). 
Vergrijzing en ontgroening; echter aandeel ‘grijs’ is nu al hoog, incl voorzieningsniveau 
Demografische druk 79,8 (NL 64,0) Tegenover iedere 100 productieve personen (20-64 jaar) staan 
79,8  personen die niet productief zijn (bron : Gemeente op Maat, 2011) Dat is verder gestegen naar 
82,1 en zal komende decennia zelfs boven 100% uitkomen. 
Stedelijke gebieden zullen meer groei vertonen ten koste van niet stedelijke gebieden. In dat kader is 
de verwachte ontwikkeling van Assen en Groningen , gezien de ligging van de gemeente Tynaarlo 
relevant om te volgen. 
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Bron: zorgatlas demografische ontwikkelingen, Ministerie volksgezondheid 
 
 
 
 
                                  Economische ontwikkelingen 
 
 
Bouwen en wonen        
         
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
         
woningvoorraad 13.029 13.285 13.338 13.471 13.495 13.606     13.589  13.983 
gereedgekomen 
nieuwbouwwoningen 
(cijfers 2012 en 2013 
eigen tellingen en geen 
CBS i.v.m. BAG en andere 
wijze van tellen van 
woningen) 287 79 177 39 110          80           43  
te koop staande woningen 193 275 336 352 428         564          569  552 
         
prijsontwikkeling verkochte 
woningen (gem. prijs) 262 272 244 246 254         231          219   
aantal transacties 355 322 204 233 238         210          230   
         

Economie 
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De sterke teruggang van aantal banen in het provinciale werkgelegenheidsregister ontstaat met name 
binnen de bouwnijverheid. 
De jarenlange groei van de werkgelegenheid in de Drentse vrijetijdssector is in 2011 omgeslagen in 
een daling. Ook hier doet de economische crisis zich voelen. Landelijk was in 2011 nog sprake van 
een lichte groei 
De toename in het aantal NWW (dat zijn de mensen die via UWV staan ingeschreven en werkzoekend 
zijn) is in 2012 sterk gestegen. Alleen in 12 maanden mei 2012 – mei 2013  is de toename ruim 300 
personen, bijna 30% 
 
Marktvormen en werkgelegenheid 
Schaalvergroting in de retail; concentratie vindt plaats in de 3 grotere kernen 
In combinatie met schaalvergroting /verdwijnen traditionele dorpswinkels is met name retail erg 
gevoelig 
3 grootste sectoren: zorg: 27%, handel, 17,1% en dienstverlening 15,8% 
Groei in zorg, handel en dienstverlening en horeca en recreatie 
Binnen recreatie zit de groei in bed en breakfast en hotels en recreatiewoningen; afname / stagnatie in 
campings.  
Afname in industrie, landbouw en financiën 
Stagnatie in onderwijs, openbaar bestuur , vervoer en bouw 
Veel ZZp en eigen bedrijven binnen de gemeente (bron: gemeente op maar 2011) 
Schaalvergroting in de landbouw 
 
Werkgelegenheid (gegevens van groei naar bloei; pro vincie) 
Ontgroening en vergrijzing krijgen komende decennia steeds grotere invloed op aanbodzijde van 
werkgelegenheid 
Drenthe heeft nog een relatief grote arbeidsreserve (de participatie van potentiële beroepsbevolking 
kan omhoog) 
Slechts 85% van de baanopening die gaan ontstaan kunnen door nieuwe instroom op de 
arbeidsmarkt worden ingevuld -> er ontstaat krapte 
Vanaf 2017 gaat de beroepsbevolking structureel afnemen en ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt. 
Daling van de beroepsbevolking is wel vaker gebeurd, maar er is nu sprake van een structurele daling 
die het bijzonder maakt 
Er is een grote vervangingsvraag voor alle beroepsklassen 
Zorg en Techniek zijn de voornaamste kraptesectoren  
Pendelstromen (voorbeeld) kunnen afname van de beroepsbevolking in een bepaald gebied 
compenseren 
Zorgeconomie wordt door velen gezien als een kans om in Drenthe een nieuwe markt aan te boren  
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Vrije tijds economie – recreatie en toerisme / Cons umenten en recreanten 
Groei uitgaven van consumenten in sectoren vrije tijd/ R&T 
Toename mobiliteit 
25% van het inkomen wordt uitgegeven aan vrije tijd economie 
De ontwikkeling van de vrijetijdseconomie (stijgende bestedingen en bezoekers) in Drenthe die de 
afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, zal ook de komende jaren verder doorgroeien 
Totaal aantal binnenlandse vakanties in Drenthe nam  toe met 22% ten opzichte van 2002. Uit feiten 
en cijfers vrijetijdseconomie van de provincie Drenthe blijkt dat Drenthe bovengemiddeld in trek is bij 
gezinnen met jonge kinderen (0-5 jaar). 
Ook komt uit onderzoek door provincie Drenthe naar voren dat autotochtjes, het bezoeken van de 
natuur, pretparken, dierenparken, musea/oudheidkamers en zwemmen tijdens vakanties in Drenthe 
bovengemiddeld populair zijn. Naar verwachting  zal het aantal binnenlandse vakanties stabiliseren, 
terwijl het aantal buitenlandse vakanties licht daalt 
Aantal banen binnen Tynaarlo in diensverlenende sector is afgelopen 10 jaren sterk gestegen  van 
329 naar 578. Een andere sterke stijger is de sector zorg (van 76 naar 235) 
 
Economische regio en structuurvisie 
Door Ministerie worden in de nieuwe structuurvisie infrastructuur en ruimte voor de periode tot 2040 
hoofdontwikkelingen geschetst. De relevante nationale belangen voor Tynaarlo zijn in het 
onderstaande genoemd. Tevens is hierbij een effect / lokaal gevolg/ lokaal project of dat hierin past 
voor de gemeente Tynaarlo of toelichting cursief aangegeven  
Vergroten van de concurrentiekracht : Excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door 
aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met concentratie 
van topsectoren.  
 
Tynaarlo maakt deel uit van de Energyport Groningen  en GAE is benoemd als luchthaven van 
nationale betekenis  
Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en energietransitie. Deze transitie 
is nodig voor economische ontwikkeling. Dit vanwege doelen op het terrein van CO2-reductie, 
geopolitiek en duurzaamheid. Het is straks de taak van alle gemeenten en provincies om voldoende 
ruimte te bieden voor duurzame energievoorziening. Het gebied Tusschenwater e.o. aan de 
oostzijde van onze gemeente maakt deel uit van het zoekgebied voor grootschalige 
windenergie  
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15.  Transities 
 
 
Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van 
ondersteuning en dagbesteding (Wmo), voor jeugdzorg en extra taken op het gebied van begeleiding 
naar werk van mensen met een beperking. In deze paragraaf informeren we u hoe we vorm geven 
aan deze nieuwe taken. 
 
In 2012 zijn we gestart met het project Transities oftwel decentralisaties van rijkstaken in het sociale 
domein. Doel van dit project is de implementatie per 1 januari 2015 van de Wmo 2015 (de inbedding 
van de nieuwe taken van AWBZ naar WMO), Jeugdzorg en invoering van de Participatiewet. 
 
Ons strreefbeeld is dat:  
Ieder mens neemt de regie op zijn eigen leven. Iedereen doet – vanuit zijn eigen kracht – naar 
vermogen (talent) mee en wordt hierbij ondersteund en gefaciliteerd. Wanneer nodig wordt geprikkeld 
via sancties; 
Er is een doorgaande lijn in de ontwikkeling van mensen en de dienstverlening is afgestemd op de 
verschillende levensfasen en fasen in ontwikkeling; 
Inwoners krijgen – indien nodig – een passend aanbod. Inwoners met complexe en zware 
problematiek zijn in beeld. Bij hulp of ondersteuning wordt er gestreefd naar een integrale aanpak (1 
gezin, 1 plan en 1 regisseur) gericht op alle leefgebieden. 
 
Concreet betekent dit:  
- De inwoner staat centraal 
- We gaan van zorg naar ondersteuning; 
- We organiseren de ondersteuning zo dichtbij als mogelijk is; 
- We stimuleren iedereen vanuit zijn eigen kracht en vermogen mee te doen; 
- We werken met maatwerkvoorzieningen, passend en afgestemd op vraag en behoefte; 
- We sluiten aan bij huidige initiatieven en samenwerkingsverbanden; 
- We buigen individuele voorzieningen indien mogelijk om naar algemene en/of collectieve 
voorzieningen; 
- We willen dat de inwoner de vrijheid heeft voor een zorgaanbieder te kiezen die het best bij 
hem of haar past. 
We benaderen de taken die de gemeente heeft en krijgt in het kader van de decentralisatie jeugdhulp, 
ondersteuning en werk en inkomen als een integraal geheel. De vragen van inwoners spelen zich ook 
vaak op meerdere terreinen af. We ontwikkelen beleid dat leidt tot een geheel zonder schotten.  
 
We willen de decentralisaties uitvoeren, zodat: 
Inwoners adequaat ondersteund worden, waarbij 
- de gemeente de regie voert 
- de gemeente haar verantwoordelijkheid kan waarmaken 
- er één (begrotings)programma ontstaat 
- de financiën op orde zijn/ met als doel budgettair neutrale uitvoering  
- de uitvoering juridisch verantwoord gebeurt 
- de gemeente samenwerkt met instellingen, die onze visie uitdragen en uitvoeren. 
- de gemeente samenwerkt onder het adagium: lokaal waar het kan, regionaal en provinciaal waar 
nodig. 
 
Van belang vinden we dat de overgang van de oude naar de nieuwe situatie voor inwoners zo soepel 
mogelijk verloopt. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan:  
Ter voorbereiding heeft de gemeenteraad diverse beleidsstukken vastgesteld, zoals het 
Visiedocument ‘Iedereen heeft Talent’ (2012),  visienotitie Jeugd ‘Als jeugd en toekomst tellen’ (2012), 
de notitie Toegang (2013), het Regionaal Transitie Arrangement Jeugd (2013). 
Ook heeft het college veel voorbereiding gepleegd: pilot Toegang,  instellen van sociale teams, 
inrichten van de organisatie. Dit vond zowel locaal als in regionaal verband plaats. Voor jeugdzorg is 
binnen de Drentse pilot Jeugd samenwerking met alle 12 Drentse gemeenten. Voor de voorbereiding 
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van de Wmo wordt samengewerkt met de andere 4 Noord Drentse gemeenten. De voorbereiding van 
de Participatiewet vindt plaats met de gemeenten Assen en Aa en Hunze. 
Hierbij werken we nauw samen met de organisaties/ aanbieders die op de verschillende terreinen 
werkzaam zijn. En ook is er een nauwe band met de Wmo-adviesraad en de WWb-wsw-cliëntenraad. 
 
 
Dit jaar volgen nog een aantal beleidsstukken in de raad: 
kadernota Wmo, kadernota Participatiewet, Kadernota Jeugd – september en oktober 2014 
Verordening Wmo en Jeugd – oktober 2014 
Verordening WWB / Participatiewet – december 2014 
Businesscase Participatiewet – december 2014 
Voorstel ‘inkomensvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten’ – nov/ december 2014 
Financiële doorrekening van de decentralisaties voor 2015 – december 2014 
 
Daarnaast zal ons college de inkoopcontracten sluiten met aanbieders van zorg (oktober 2014) en de 
voorbereiding voor de uitvoering van de decentralisaties (inrichten van de Toegang, 
informatievoorziening inrichten, financiële systemen aanpassen, werkprocessen inrichten etc. 
 
Transities in de begroting 2015 
In de begroting 2015 zijn de geraamde inkomsten en uitgaven opgenomen. Hiervoor is een apart 
cluster ingericht, namelijk cluster 6. U treft in deze begroting zowel de cijfermatige als de 
beleidsmatige onderdeel aan. 
 
Budgettaire neutraliteit 
Uitgangspunt bij de implementatie van deze nieuwe taken is dat dit budgettair neutraal verloopt. Dit 
houdt in dat de inkomsten die de gemeente hiervoor van het Rijk en uit eigen bijdragen van inwoners 
ontvangt gelijk moeten zijn aan de uitgaven die hiervoor gedaan worden. 
Bij alle beleidsstukken en – keuzes is dit leidend. Echter, het risico bestaat dat dit voor het eerste jaar / 
eerste jaren wellicht niet helemaal zal lukken.  
In de paragraafkomsten weerstandsvermogen treft u een geactualiseerde risico-inschatting aan. 
 
Tevens zal in december 2014 via een doorrekening een inschatting worden gegeven van het 
budgettaire verloop van deze transitietaken in 2015. 
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16.  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 om haar ambities waar te maken.  
 
Informatiebeleid sluit aan bij de doelen uit de programmabegroting en het collegemanifes.  
Daarnaast zijn we door de Rijksoverheid verplicht gesteld om de bouwstenen vanuit het NUP 
(Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening e-overheid) te realiseren. 
 
Programmabegroting: 

1. Goede dienstverlening aan burgers en bedrijven te continueren en verbeteren waar mogelijk;  
2. Vermindering administratieve lasten voor burgers en bedrijven 
3. Tijdige en adequate informatievoorziening aan burgers via meerdere kanalen 

 
Collegemanifest 

- Onze brede dienstverlening(meer dan alleen aan de balie) moet goed gewaardeerd blijven 
- Vragen van burgers en bedrijven moeten snel en goed worden afgehandeld. We zullen – waar 

dat kan- meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden 
- Informatiebeveiliging: We nemen verantwoordelijkheid voor en hechten groot belang aan 

informatiebeveiliging 
- Een heldere, lenige en slagvaardige bedrijfsvoering die flexibel kan inspelen op verandering 

en waarbij we samenwerken met andere gemeentes 
- Een goede en duidelijke communicatie- en informatievoorziening, waarbij de doelgroep op een 

passende manier bereiken.  
 
Onderstaand overzicht geeft de planning en projecten aan waar vanuit Informatiebeleid hard aan 
gewerkt wordt. 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 Toelichting 

Zaakgericht werken  
Mijn overheid.nl Ja 1-6-2014 1-12-2014  Implementatie en aansluiting 

van mijnoverheid.nl op website 
Tynaarlo 

Documenten uit Verseon via 
MijnOverheid op website 
getoond voor klanten. Hier 
starten we pas mee als fases 
Verseon succesvol zijn 
afgerond. Probleem is dat we 
anders gegevens missen. 

Verseon fase 2 nee 1-4-2012 1-8-2012 1-1-2013, 
wordt 1-4-
2014 

Organisatie kan geheel digitaal 
besluiten maken, accorderen 
en archiveren 

Leverancier komt afspraken 
niet na. Inmiddels 
opgeschaald via de directie 

Verseon fase 3 nee 1-9-2012 31-12-
2012 

1-6-2014 Digitaliseren van facturen en 
koppeling met 
verplichtingenadministratie 

Leverancier komt afspraken 
niet na, voor wat betreft de 
planning. Inmiddels 
opgeschaald via de directie 

Berichtenbox Ja 1-6-2014 1-12-2014  Implementatie en aansluiting op 
de Berichtenbox 

Hier starten we pas mee als 
fases Verseon succesvol zijn 
afgerond. Probleem is dat we 
anders gegevens missen. 

Basisregistraties  
GEO/BGT ja 1-3-2012 1-6-2015 

(1-1-2016) 
 Een centrale database met alle 

subjecten voor een GEO-kaart  
In SDA-verband is 
projectgroep hier mee bezig. 
Dit loopt conform planning. 

NHR ja 1-3-2014 1-6-2014 
(1-1-2015) 

 Aansluiting basisregistratie met 
Kamer van Koophandel 

Contract getekend. Project 
loopt en volgens projectplan 
afgerond voor 1-1-2015.  

Modernisering 
GBA/BRP 

ja 1-7-2012 31-12-
2015 
(1-1-2016) 

 Tynaarlo voldoet aan de nieuwe 
GBA en maakt hier gebruik van 

 

BRK ja 1-5-2014 1-6-2015  Aansluiting op deze 
basisregistratie, middels 
koppeling met BAG 
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LV WOZ ja 1-4-2014 1-10-2014  Koppeling richting landelijke 
voorziening WOZ 

Project reeds gestart. 
Verwachting is dat LV WOZ 
op 1-1-2015 staat. 
Momenteel draait het pakket 
landelijk nog niet, dus uitstel 
vanuit het Rijk is mogelijk. 

Binnengemeente-
lijk gebruik BAG 

ja 1-3-2014 geen  Bevordering gebruik BAG BAG-beheerder is 
organisatiebreed bezig met 
het bevorderen van het 
gebruik. 

Dienstverlening  
Top 10 
Dienstverlening 

nee 1-1-2013 geen  Doorlopend proces om 
dienstverlening te verbeteren 

Aan de hand van een lijst van 
Ernst en Young is Tynaarlo 
bezig de aangeven punten op 
de lijst te verbeteren, 
waardoor de dienstverlening 
verbetert. 

Nieuwe 
telefooncentrale 

Nee 1-10-2012 1-5-2013 1-12-2014 Glasvezellijn tussen Assen en 
Tynaarlo is gereed. Samen 
telefonie oppakken. 

Gegund aan Vodafone. 
Implementatie gestart. 
Project loopt, maar door een 
ontwerpwijziging loopt het uit. 

eHerkenning ja 1-7-2012 1-11-2012 
(1-1-2015) 

 Bedrijven kunnen inloggen 
middels eHerkenning op 
website Tynaarlo 

Implementatie bewust 
uitgesteld, aangezien er 
kosten aan verbonden zijn 
voor de ondernemers van 
Tynaarlo. Pas implementeren 
als belastingdienst het heeft 
verplicht gesteld.  

KCC dashboard nee 1-5-2014 1-10-2014  Na implementatie telefonie 
bepalen wat nodig is voor KCC 
dashboard 

Afhankelijk van telefonie en 
Verseon (voor leveren juiste 
informatie) 

Bedrijfsvoering  
Beveiligingsbeleid ja 1-4-2014 1-9-2014 1-9-2014 Beveiligingsbeleid  op agenda 

college van B&W en 
opgenomen in 
collegeprogramma 

Security officer bereid 
documenten voor en 
organisatie moet een rol 
krijgen. 

Informatiebeveiligi
ngsplan 

Nee 1-4-2012 1-10-2012 1-6-2014 Risico informatiehuishouding in 
kaart brengen 

Wordt opgepakt in STAAN –
verband door Security officer 
is aangesteld 

Informatiearchitectuur  
Businesscase ICT nee 10-3-2014 1-8-2014 1-10-2014 Uitzoeken of het mogelijk is een 

samenwerking ICT op te zetten 
met Drentsche Aa-gemeenten 

Oplevering definitieve 
business case 1-1-2015 

Upgrade netwerk nee 1-12-2013 1-5-2014 1-8-2014 Netwerk wordt vernieuwd om te 
voldoen aan huidige technische 
eisen 

Gereed 

Office 2010 nee 1-3-2014 1-5-2014 1-8-2014 Gemeentebrede overgang van 
Office 2003 naar 2010 

Gereed 

Applicatieland-
schap 

nee 1-8-1013 geen  Bijhouden applicaties en in 
overleg met Drentsche Aa-
gemeenten uitfaseren en 
aanschaffen. 

 

 
 
ICT 
Eind 2014 zal de implementatie van de nieuwe communicatie-omgeving, in samenwerking met de 
gemeente Assen, worden afgerond. Hiermee gaan we over van analoge telefoonlijnen naar voice over 
internet protocol (voip). Het grote voordeel hiervan is dat er meer informatie uitgelezen kan worden en 
beter kan worden ingespeeld op de wensen van de klant. Daarbij zijn er nog tal van andere 
mogelijkheden, zoals vast-mobiel integratie, maar ook het koppelen van agenda’s van medewerkers 
aan het telefoniesysteem. 
 
In 2015 zal ICT beginnen met het vervangen van de linux thin clients, die inmiddels zijn afgeschreven, 
voor Microsoft thin clients. Dit om het bellen via Microsoft Lync nog beter te kunnen ondersteunen en 
van alle mogelijkheden gebruik te kunnen maken. Daarnaast hebben ze meer geheugen en zijn ze 
een stuk sneller, zodat de efficiëntie zal stijgen. 
 
De Security Officer, heeft ook dit jaar de verplichte DigiD-audit begeleid. Daarnaast ligt er nu een 
nieuw Informatiebeveiligingsbeleid, wat naast Tynaarlo ook zal gaan gelden voor Assen, Aa en Hunze 
en Noordenveld. Dit beleid komt voort uit de Baseline Informatiebeleid Gemeenten (BIG), waar tal van 
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maatregelen in zijn opgenomen waar de gemeente verplicht aan moet voldoen.  Om er zorg voor te 
dragen dat de we intern ook gaan werken volgens het nieuwe beleid, is er onder leiding van de 
Security Officer een team samengesteld van medewerkers uit de vier gemeenten, die de gemeenten 
hierop in 2015 gaan toetsen en eventueel waar nodig ondersteunen. 
 
In 2014 is het netwerk van Tynaarlo geüpgraded en voldoet het nu aan de normen en eisen die heden 
ten dage gelden. Tevens is onder alle medewerkers een volledige nieuwe werkomgeving uitgerold, 
waardoor ze met nieuwe software, sneller en efficiënter aan de slag kunnen. Om de medewerkers ook 
het potentieel van deze nieuwe omgeving te laten benutten, worden er organisatie brede trainingen 
georganiseerd op het gebied van digitale vaardigheden. Vooralsnog betekent dit vooral nog  extra 
inzet op begeleiding en beheer, waarbij de eventuele winst in termen van efficiency pas later valt te 
verwachten. 
 
Door de drie decentralisaties in het Sociale Domein wordt er vanuit ICT ook bijgesprongen om er zorg 
voor te dragen dat ketenpartners bij ons aan het werk kunnen. Dit betekent dat er nieuwe werkplekken 
moeten worden ingericht, maar ook dat ketenpartners met hun eigen ‘devices’ de voor hun bestemde 
informatie kunnen raadplegen. 
 
SDA 
De verschillende ICT afdelingen van de SDA-gemeenten zijn in 2014 steeds meer gaan 
samenwerken. Op basis hiervan is er ook een business case opgestart om te gaan onderzoeken wat 
de voordelen zijn van één I&A-organisatie voor de drie gemeenten. De uitkomsten van de business 
case zijn eind dit jaar bekend, waarna wordt besloten wat het vervolgtraject zal zijn voor 2015 en 
verder. 
 
Reserve 
In 2008 is de Reserve Informatiebeleid ingesteld om niet uitgegeven middelen binnen 
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. 
 
Om ook in 2015 en verder te kunnen blijven voldoen aan de ingezette koers, de wettelijke vereisten en 
de benodigdheden voor wat betreft samenwerking, zullen er nieuwe financiële middelen aangewend 
moeten worden. Het verzoek om nieuwe middelen is overigens ook al aangegeven in de herijking 
Informatiebeleid  van 2012. Eerst was de verwachting dat dit reeds benodigd zou zijn in 2014, maar 
de middelen zijn nu nog toereikend tot 2015. Dit verzoek zal onderdeel zijn van de hernieuwde 
kapstok Informatiebeleid welke deels in samenhang met de collega SDA gemeenten opgesteld gaat 
worden vanuit de op te starten I&A samenwerking. 
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17. Reserves en voorzieningen 
 
 
17.1 Inleiding 
 
In deze paragraaf wordt een geactualiseerd beeld van de reserves en voorzieningen gegeven naar de 
stand van 1 januari 2015. 
Ook wordt het wettelijke en daarop gebaseerde gemeentelijk beleid beschreven. Gelijktijdig met deze 
begroting wordt de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen ter vaststelling aan de 
gemeenteraad voorgelegd. In bijlage 2 bij deze begroting is een overzicht opgenomen van de 
incidentele en structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. 
 
 
17.2 Wettelijk kader 
 
Het wettelijk kader is neergelegd in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Het gemeentelijk 
beleid is opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen 2014 en de Financiële verordening 
gemeente Tynaarlo 2011.  
 
 
17.3 Reserves  
 
Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen aan te merken zijn. Reserves zijn vrij 
te besteden. Op grond van het BBV moeten toevoegingen aan reserves altijd gebeuren in het kader 
van resultaatbestemming. Na het vaststellen van het resultaat voor bestemming worden toevoegingen 
aan onttrekkingen uit reserves verwerkt om tot het uiteindelijke resultaat na bestemming te komen. 
Deze resultaatbestemming is een bevoegdheid van de raad. Alle toevoegingen en onttrekkingen 
vereisen goedkeuring van de raad.  
De raad kan (delen van) reserves nader bestemmen. Hierdoor zijn reserves te onderscheiden in 
algemene reserves en bestemmingsreserves.  
 
Algemene reserves 
Algemene reserves zijn vrij besteedbare reserves. De gemeente Tynaarlo heeft twee algemene 
reserves. De algemene reserve calamiteiten (Arca) is beschikbaar als weerstandscapaciteit en voor 
de opvang van tegenvallers (bufferfunctie). De algemene reserve grote investeringen (Argi) heeft 
meerdere doelen: 

- buffer voor de opvang van risico’s; 
- buffer voor de opvang van tegenvallers in de lopende exploitatie; 
- basis voor het genereren van renteopbrengsten t.b.v. dekking incidenteel nieuw beleid; 
- goed rentmeesterschap t.b.v. de toekomst/nieuw bestuur; 
- budget voor het realiseren van wensen. 

 
Bestemmingsreserves 
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan door de raad een bepaalde bestemming is 
gegeven. Bestemmingsreserves kunnen worden gecreëerd voor vooraf bepaalde doelen. Een 
bestemmingsreserve wordt opgeheven zodra het doel is bereikt, de reserve niet meer nodig is of de 
reserve leeg is.  
De functies van bestemmingsreserves zijn: 

- dekkingsfunctie: op kapitaalinvesteringen (deels) met eigen middelen te financieren of 
gevoteerde kredieten af te dekken.  

- bestedingsfunctie: om geld te reserveren voor een specifieke activiteit of doel.  
- egalisatiefunctie: om over meerdere jaren bepaalde tarieven te egaliseren, bijvoorbeeld de 

tarieven voor rioolheffing. Ook kunnen jaarlijks terugkerende en (sterk) fluctuerende lasten 
met een reserve worden gestabiliseerd.  

- Inkomensfunctie: de aan een reserve toegerekende rente komt niet ten gunste van de 
reserve, maar ten gunste van de exploitatie.  
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17.4 Voorzieningen 
Bij voorzieningen gaat het om onzekere verplichtingen die tot schulden en/of lasten kunnen leiden. 
Daarom worden voorzieningen gerekend tot het vreemd vermogen en kan er alleen over beschikt 
worden voor het doel waarvoor de voorziening is ingesteld.  
 
Voorzieningen hebben, in tegenstelling tot de reserves, formeel slechts één doel en bestemming, 
namelijk een bufferfunctie met betrekking tot dekking van de reeds voorziene verplichtingen en 
risico’s. Voorzieningen worden gevormd zodat: 

- aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan (maar waarvan de omvang op de 
balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten). 

- om risico’s met betrekking tot verplichtingen of verliezen op te vangen waarvan de omvang 
redelijkerwijs is te schatten, bijvoorbeeld de voorziening dubieuze debiteuren.  

- gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren, de z.g. budgetoverheveling 
t.b.v. de onderhoudsvoorziening. 

- gelijkmatige ontwikkeling van tarieven die gebaseerd zijn op kosten, bijvoorbeeld bij de 
afvalstoffenheffing.  

 
17.5 Omvang van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2015  
 
Totaaloverzicht 
De reservepositie per 1-1-2015 wordt als volgt gecomprimeerd weergegeven: 
 

Reserves en voorzieningen Stand per 1 januari  
2015  

  

Arca 6.555.921 

Argi *) 971.800 

Algemene reserve met inkomensfunctie (Armi) 5.833.170 

Bestemmingsreserves  (totaal) 28.744.776 

  

Totaal reserves 47.195.458 
  

Voorzieningen   (totaal) 13.345.000 

  

Totaal Reserves en voorzieningen  58.991.693 
 
 *) exclusief effecten najaarsbrief 2014. 
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Algemene reserve calamiteiten (Arca) 
 
Hieronder is het verloop van de Arca voor de komende jaren opgenomen: 
 
Geprognotiseerd verloop van de Arca van 1-1-2015 t/ m 31-12-2018

2015 2016 2017 2018

Stand op 1 januari 6.555.921 5.480.431 4.942.651 4.942.651

Bij: rentetoevoeging 229.457 191.815 172.993 172.993
Af: rente t.b.v. Argi -229.457 -191.815 -172.993 -172.993

Af: overheveling naar Argi -500.000
Af: begrotingtekort boekjaar -575.490 -537.780

Stand op 31 december 5.480.431 4.942.651 4.942.651 4.942.651

Af: geoormerkte gelden grondbedrijf -489.364 -489.364 -489.364 -489.364
Beschikbaar voor risicoafdekking 4.991.067 4.453.287 4.453.287 4.453.287  
 
 
Algemene reserve grote investeringen (Argi) 
 
Geprognotiseerd verloop van de Argi van 1-1-2015 t/ m 31-12-2018

2015 2016 2017 2018

Stand op 1 januari 971.800 264.989 96.079 445.208

Toevoegingen
Compensatie voor wegen en groen 110.000 110.000 110.000 110.000
Terugbetaling groot onderhoud wegen 2011 90.000 90.000 90.000
Rentederving ivm inzet gelden verkeersplan 60.000 60.000 60.000 60.000
Overheveling vanuit de Arca 500.000
Jaarlijkse rente over diverse reserves 263.470 201.090 176.356 188.575
Subtotaal toevoegingen 1.023.470 461.090 436.356 358.575

Onttrekkingen
Bijdrage exploitatie ivm realistische raming 
bouwleges -280.281
Bijdrage exploitatie ivm realistische raming 
boekwaardeplafond -50.000
Werkkapitaal bedrijfsvoering -50.000
Subtotaal onttrekkingen -380.281 0 0 0

Onttrekkingen incidentele investeringen
Tijdelijke huisvesting ivm school Tynaarlo -330.000 -330.000
Economische visienota -100.000 -100.000 -100.000
Transferium -650.000
Samenwerking Drentsche Aa -150.000
Culturele gemeente 2017 -90.000
Frictiekosten en investeringen PZ -50.000
Meetpunt koude klinkerweg -20.000
Vitaal Platteland -200.000
Onderzoek vastgoed -10.000
Frictiekostenbudget bedrijfsvoering -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Leefbaarheidsfonds -50.000 PM PM PM
Fietspad Legroweg -20.000
Gebiedsfonds PM PM PM PM
Subtotaal incidentele investeringen -1.350.000 -630.000 -670.000 -150.000

Toevoegen begrotingsresultaat 582.774 1.414.938

Stand op 31 december 264.989 96.079 445.208 2.068.722  
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Algemene reserve met inkomensfunctie (Armi) 
Onderstaand is het verloop van de algemene reserve met inkomensfunctie weergegeven, waarbij 
rekening is gehouden met onttrekkingen en dotaties waar de raad een besluit over heeft genomen. De 
reserve met inkomensfunctie maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen, en wordt daarom hier 
benoemd. De rente die aan deze reserve wordt toegerekend, wordt toegevoegd aan de exploitatie.  
 
Geprognotiseerd verloop van de Armi van 1-1-2015 t/ m 31-12-2018

2015 2016 2017 2018

Stand op 1 januari 5.833.170 5.833.170 5.833.170 5.833.170

Bij: rentetoevoeging 204.161 204.161 204.161 204.161
Af: rente t.b.v. Argi -204.161 -204.161 -204.161 -204.161

Stand op 31 december 5.833.170 5.833.170 5.833.170 5.833.170  
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Bijlage 1: Incidentele baten en lasten  

 
 
Incidentele baten en lasten per programma 2015 2016 20 17 2018

Programma 1

Lasten 

Wachtgeld gem. Bestuur 359.572 327.605 233.122 15.083

Reserve pensioenverplichtingen wethouders 80.000 80.000 80.000 80.000

439.572 407.605 313.122 95.083

Baten 

Onttrekking reserve wachtgelden gem. Bestuur -58.059 0 0 0

Onttrekking voorziening wachtgelden gemeentebestuur -301.513 -327.605 -233.122 -15.083

-359.572 -327.605 -233.122 -15.083

Saldo incidentele baten en lasten programma 1 80.000 80.000 80.000 80.000

Programma 6

Lasten 

Uitgaven kosten informatiebeleidsplan 75.700 75.700 75.700 75.700

75.700 75.700 75.700 75.700

Baten 

Onttrekking reserve informatiebeleidsplan -75.700 -75.700 -75.700 -75.700

-75.700 -75.700 -75.700 -75.700

Saldo incidentele baten en lasten programma 6 0 0 0 0

Programma 7

Lasten

Incidenteel nieuw beleid 1.350.000 630.000 670.000 150.000

Algemene uitkering waterschapsverkiezingen 46.412 0 0 0

Dotatie Argi Comp.vergoeding onderh. wegen en groen 110.000 110.000 110.000 110.000

Dotatie Argi Rentederving inzet gelden verkeersplan 60.000 60.000 60.000 60.000

1.566.412 800.000 840.000 320.000

Baten 

Kosten waterschapsverkiezingen -46.412 0 0 0

Onttrekking uit de Argi dekking incidenteel nieuw beleid -1.350.000 -630.000 -670.000 -150.000

-1.396.412 -630.000 -670.000 -150.000

Saldo incidentele baten en lasten programma 7 170.00 0 170.000 170.000 170.000

Programma 8 

Lasten

Toevoeging Argi i.v.m. groot onderhoud wegen 90.000 90.000 90.000 0

90.000 90.000 90.000 0

Saldo incidentele baten en lasten programma 8 90.000 90.000 90.000 0

Programma 14

Lasten

Extra kosten boekwaardeplafond 50.000 0 0 0

50.000 0 0 0

Baten

Onttrekking Argi i.v.m. Afdekking boekwaardeplafond -50.000 0 0 0

-50.000 0 0 0

Saldo incidentele baten en lasten programma 14 0 0 0 0

Programma 16

Lasten

Verkoop aandelen Attero 2e tranche naar Armi 17.000 0 0 0

17.000 0 0 0

Baten

Verkoop aandelen Attero 2e tranche -17.000 0 0 0

Onttrekking uit de Argi m.b.t. opvang lagere bouwleges -280.281 0 0 0

-297.281 0 0 0

Saldo incidentele baten en lasten programma 16 -280. 281 0 0 0  
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Incidentele baten en lasten per programma 2015 2016 20 17 2018

Programma 21

Lasten

Toevoeging reserve IAB m.b.t. vrijval kapitaallasten 13.449 13.449 13.449 13.449

Dotatie voorziening kameleon aan IAB budget 19.782 0 0 0

33.231 13.449 13.449 13.449

Baten 

Incidentele dekkking budget IAB begroting 2015 -500.000 0 0 0

Dekking combinatiefunctionarissen -32.000 0 0 0

-532.000 0 0 0

Saldo incidentele baten en lasten programma 21 -498. 769 13.449 13.449 13.449

Programma 22

Baten 

Dekking combinatiefunctionarissen -24.000 0 0 0

-24.000 0 0 0

Saldo incidentele baten en lasten programma 22 -24.0 00 0 0 0

Programma 25

Lasten

Schoolgebouwen voortgezet onderwijs 19.000 19.000 19.000 19.000

Reserve IAB: vrijval kap.lasten en locaties Yde 98.086 98.086 98.086 98.086

Kosten inzet rijkskwalificatiemiddelen 14.436 0 0 0

131.522 117.086 117.086 117.086

Baten

Dotatie voorziening kameleon aan IAB budget -19.782 0 0 0

Dekking combinatiefunctionarissen -28.800 0 0 0

Rijkskwalificatiemiddelen -27.000 0 0 0

-75.582 0 0 0

Saldo incidentele baten en lasten programma 25 55.94 0 117.086 117.086 117.086

Programma 26

Lasten

Incidentele bijdrage exploitatie zwembaden 50.000 0 0 0

Toevoeging reserve IAB m.b.t. vrijval kapitaallasten 27.638 27.638 27.638 27.638

Toevoeging reserve IAB i.v.m. SV Tynaarlo 7.470 7.470 7.470 7.470

Kosten vrijwilligersdag 0 0 16.716 0

Toevoeging reserve vrijwilligersdag 5.572 5.572 5.572 5.572

90.680 40.680 57.396 40.680

Baten

Dekking combinatiefunctionarissen -21.600 0 0 0

Dekking uit reserve zwembaden -75.000 -25.000 0 0

Dekking vrijwilligersdag uit reserve 0 0 -16.716 0

-96.600 -25.000 -16.716 0

Saldo incidentele baten en lasten programma 26 -5.92 0 15.680 40.680 40.680

Programma 33

Lasten

Combinatiefunctionarissen 259.040 0 0 0

259.040 0 0 0

Baten 

Dekking combinatiefunctionarissen uit reserve -15.000 0 0 0

-15.000 0 0 0

Saldo incidentele baten en lasten programma 33 244.0 40 0 0 0

Programma 34

Lasten

Decentralisaties 21.000 18.000 0 0

21.000 18.000 0 0

Baten 

Onttrekking uit BR decentralisaties -92.000 -18.000 0 0

-92.000 -18.000 0 0

Saldo incidentele baten en lasten programma 34 -71.0 00 0 0 0  
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Incidentele baten en lasten per programma 2015 2016 20 17 2018

Verdeeldienst

Lasten 

Dotatie aan reserve mechanisatie buitendienst 90.000 90.000 90.000 90.000

Frictiekosten 158.217 50.000 0 0

248.217 140.000 90.000 90.000

Baten 

Onttrekking Argi i.v.m. dekking frictiekosten -50.000 0 0 0

-50.000 0 0 0

Saldo incidentele baten en lasten Verdeeldienst 198. 217 140.000 90.000 90.000

Totale incidentele lasten 3.022.374 1.702.520 1.596.7 53 751.998

Totale incidentele baten -3.064.147 -1.076.305 -995.5 38 -240.783

Totaal incidentele baten en lasten -41.773 626.215 60 1.215 511.215  
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Bijlage 2: Mutaties in de reserves 
 
 
 
De mutaties in de reserves zijn onder te verdelen in incidentele en structurele toevoegingen en 
onttrekkingen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de mutaties.  
 
Incidentele onttrekkingen aan reserves Cluster 2015 20 16 2017 2018

Reserve wachtgelden gem.bestuur Cluster 0 58.059 0 0 0

Reserve informatiebeleidsplan Cluster 0 75.700 75.700 75.700 75.700

Reserve vrijwilligersdag Cluster 5 16.716

Reserve combinatiefunctionarissen Cluster 5 15.000 0 0 0

Reserve zwembaden Cluster 5 75.000 25.000 0 0

Reserve decentralisaties Cluster 6 92.000 18.000 0 0

Argi i.v.m. Afdekking boekwaardeplafond Cluster 8 50.000 0 0 0

Argi i.v.m. opvang lagere bouwleges Cluster 8 280.281 0 0 0

Argi dekking incidenteel nieuw beleid Cluster 9 1.350.000 630.000 670.000 150.000

Argi i.v.m. dekking frictiekosten Verdeeldienst 50.000 0 0 0

Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves 2.046. 040 748.700 762.416 225.700  
 
Incidentele toevoegingen aan de reserves 2015 2016 201 7 2018

Reserve pensioenverplichtingen wethouders Cluster 0 80.000 80.000 80.000 80.000

Argi i.v.m. groot onderhoud wegen Cluster 2 90.000 90.000 90.000 0
Verkoop aandelen Attero naar Armi Cluster 3 17.000

IAB: vrijval kapitaallasten en locaties Yde Cluster 4 98.086 98.086 98.086 98.086

Toevoeging aan Argi Cluster 4 19.000 19.000 19.000 19.000

Reserve IAB m.b.t. vrijval kapitaallasten Cluster 5 13.449 13.449 13.449 13.449

Reserve IAB m.b.t. vrijval kapitaallasten Cluster 5 27.638 27.638 27.638 27.638

Reserve IAB m.b.t. SV Tynaarlo Cluster 5 7.470 7.470 7.470 7.470

Dotatie aan reserve vrijwilligersdag Cluster 5 5.572 5.572 5.572 5.572

Reserve mechanisatie buitendienst Cluster 7 10.000 10.000 10.000 10.000

Toevoeging rente reserves en voorzieningen Cluster 9 1.334.888 1.275.990 1.277.919 1.253.764

Argi Comp.vergoeding onderh. wegen en groen Cluster 9 110.000 110.000 110.000 110.000

Argi Rentederving inzet gelden verkeersplan Cluster 9 60.000 60.000 60.000 60.000

Toev. Inc. nieuw beleid aan reserve vitaal platteland Cluster 9 200.000

Reserve mechanisatie buitendienst Verdeeldienst 90.000 90.000 90.000 90.000

Totaal incidentele toevoegingen aan reserves 2.163.1 03 1.887.205 1.889.134 1.774.979  
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Structurele onttrekkingen aan reserves 2015 2016 2017 2018

Dekking kapitaallasten Raadsinformatiesysteem Cluster 0 7.423 7.114 986 0

Dekking begroting reserve brandweermateriaal Cluster 1 95.000 95.000 95.000 95.000

Dekking kapitaallasten MFA's Cluster 4 307.761 300.091 292.421 284.749

Dekking Kapitaallasten Vako uit reserve IAB Cluster 5 46.900 46.900 46.900 46.900

Toevoeging resultaat riolering aan de reserve Cluster 7 249.582 236.258 87.254 21.079

Dekking uitgaven Centrumplan Vries Cluster 8 38.339 38.236 38.203 38.225

Dekking kapitaallasten gemeentehuis Cluster 9 807.326 790.341 773.355 756.369

Rente Armi Cluster 9 203.286 203.881 203.881 203.881

Dekking reserve btw compensatiefonds Cluster 9 453.000 453.000 453.000 453.000

Dekking kapitaallasten mechanisatie buitendienst Verdeeldienst 183.207 166.959 161.239 135.213

Totaal structurele onttrekkingen aan reserves 2.391.824 2.337.780 2.152.239 2.034.416  
 
Structurele toevoegingen aan reserves 2015 2016 2017 2018

Reserve btw compensatiefonds Cluster 7 449.662 449.662 449.662 449.662

Totaal structurele toevoegingen aan reserves 449.662 449.662 449.662 449.662  
 
Totaal toevoegingen A 2.612.765 2.336.867 2.338.796 2.224.641

Totaal onttrekkingen B 4.437.864 3.086.480 2.914.655 2.260.116

Totaal toevoegingen verdeeldienst C 90.000 90.000 90.000 90.000

Totaal onttrekkingen verdeeldienst D 233.207 166.959 161.239 135.213

Totaal toevoegingen clusters =A-C 2.522.765 2.246.867 2.248.796 2.134.641

Totaal onttrekkingen clusters =B-D 4.204.657 2.919.521 2.753.416 2.124.903

Saldo mutaties clusters 1.681.892 672.654 504.620 -9.738  
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Bijlage 3: Verklaring verschillen tussen de begroti ng 2014 en 2015 
 
 
 
In onderstaande tabellen worden de verschillen tussen de actuele begroting 2014 en de begroting 
2015 per cluster toegelicht. 
 
Cluster 0: Algemeen bestuur 
 

Lasten  Baten  V/N Toelichting verschillen 
        
Incidentele wijzigingen in 2014 

140.000   V Kosten waarnemend Burgemeester 
112.000   V Wachtgeld vertrokken wethouders 2014 
530.000   V Vormen voorziening wachtgeld 
33.000   V Kosten vacature burgemeester en nieuwe Ipads 

40.000   V 
Meegenomen gelden verkiezingen van 2013 naar 
2014 

Taakstellingen uit perspectievennota 2014   
45.563   V Pensioen wethouders 
15.188   V Communicatie 

Uren 2015 t.o.v. 2014 
-45.000   N Uren programma 1 Algemeen bestuur 

9.000   V Uren programma 5 communicatie 
-100.000   N Uren programma 6 publiekszaken 

Overige verschillen tussen 2015 en 2014   
55.000   V Salarissen raad 

-301.513 301.513 N/V Wachtgeld wethouders 2015. Dekking uit voorziening  
-20.000   N  Salarissen wethouders en oud-wethouders 
-31.053 10.957 N/V Overige verschillen 
482.185 312.470 V/V Totaal verschillen resultaat voor bestemming.  

        
Reserves       

  -40.000 N 
Meegenomen gelden verkiezingen van 2013 naar 
2014 

  -184 N Overige verschillen 
        

482.185 272.286 V/V  Totaal verschillen resultaat na bestemming  
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Cluster 1: Openbare orde en veiligheid 
 
Lasten  Baten  V/N Toelichting verschillen 
        
Incidentele wijzigingen in 2014 

10.000   V Munitie Rietwijk Noord 
10.000   V Starten Burgernet 

Uren 2015 t.o.v. 2014 
548.192   V Uren programma 3 brandweer en rampenbestrijding 

-135.395   N Uren programma 4 openbare orde en veiligheid 
Overige verschillen tussen 2015 en 2014 

92.000   V Bijdrage VRD 
-2.800 336 N/V Overige verschillen 

521.997 336 V/V Totaal verschillen resultaat voor bestemming.  

        
Reserves       

  -29.598 N 
Reserve brandweermaterieel wordt nu gebruikt voor 
dekking van de begroting. € 95.000 per jaar 

        
521.997 -29.262 V/N  Totaal verschillen resultaat na bestemming  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

139 

Cluster 2: Verkeer en mobiliteit 
 
Lasten  Baten  V/N Toelichting verschillen 
Incidentele wijzigingen in 2014 

750.000   V 
Incidenteel nieuw beleid achterstallig onderhoud 
wegen 

80.000   V 
Meegenomen gelden 2013 naar 2014 voor te maken 
kosten aanleggen glasvezel 

189.737   V 
Meegenomen gelden 2013 naar 2014 voor aanleg 
recreatieve fietspaden 

55.000   V Verplaatsen fietspad Tienelsweg 
30.000   V Fietspad Legroweg 
60.000 -30.000 V/N Aanpassingen Borchsingel 

773.000 -773.000 V/N Rotonde Oostelijke afrit A28-Groningerstraat 
300.000   V Aansluiting Dorpsstraat-Berkenlaan 
18.000   V Reconstructie Dorpsstraat Tynaarlo 

150.000   V 
Meegenomen gelden 2013 naar 2014 voor 
herinrichting Brink / Schipborgseweg Zeegse 

Taakstellingen uit perspectievennota 2014 
20.250   V Aanbestedingsvoordeel bermen en sloten 
10.125   V Onderhoud bruggen, tunnels en beschoeiing 
15.188   V Gladheidbestrijding 
4.050   V Onderhoud toeristische fiets- en wandelpaden  

10.125   V Onkruidverharding 
75.938   V Verlagen Bor-niveau Wegen 
20.250   V Openbare verlichting 
20.250   V Onderhoud lichtmasten 
5.063   V Belijning en Markering 
8.657   V Opheffen budget openbaar vervoer 
5.063   V Gevaarlijke verkeerssituaties 
2.531   V Verkeersbebording 

Uren 2015 t.o.v. 2014 
-79.450   N Uren programma 8 wegen 
43.072   V Uren programma 13 verkeer en vervoer 

Overige verschillen tussen 2015 en 2014 
-70.595   N Kapitaallasten 

-100.000   N Verhoging budget wegen  
-12.534 759 N/V Overige verschillen 

2.383.720 -802.241 V/N Totaal verschillen resultaat voor bestemming.  

        
Reserves       

  -80.000 N 
Meegenomen gelden 2013 naar 2014 voor te maken 
kosten aanleggen glasvezel 

  -189.737 N 
Meegenomen gelden 2013 naar 2014 voor aanleg 
recreatieve fietspaden 

  -45.000 N Verplaatsen fietspad Tienelsweg 
  -30.000 N Fietspad Legroweg 
  -18.000 N Reconstructie Dorpsstraat Tynaarlo 
  -300.000 N Aansluiting Dorpsstraat-Berkenlaan 
  -30.000 N Aanpassingen Borchsingel 

  -150.000 N 
Meegenomen gelden 2013 naar 2014 voor 
herinrichting Brink / Schipborgseweg Zeegse 

2.383.720 -1.644.978 V/N Totaal verschillen resultaat na bestemming  
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Cluster 3: Economische zaken en Arbeidsmarktbeleid 
 
Lasten  Baten  V/N Toelichting verschillen 
        
Incidentele wijzigingen in 2014 

100.000   V Incidenteel nieuw beleid economie begroting 2014 
10.503 -273.000 V/N Verkoop aandelen Attero 
63.171 -25.362 V/N Bijstelling markten 

3.250.158 -3.025.930 V/N Programma 30 naar cluster 6 i.v.m. transities 
Uren 2015 t.o.v. 2014 

-5.025   N Uren programma 18 recreatie en toerisme 
11.300   V Uren programma 19 Economische zaken 

Overige verschillen tussen 2015 en 2014 
-11.146   N GR Meerschap Paterswolde 
-24.461 5.401 N/V Overige verschillen 

3.394.500 -3.318.891 V/N Totaal verschillen resultaat voor bestemming.  

        
Reserves       

249.000   V Verkoop aandelen Attero 
        

3.643.500 -3.318.891 V/N  Totaal verschillen resultaat na bestemming  
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Cluster 4: Onderwijs 
 
 
Lasten  Baten  V/N Toelichting verschillen 
        
Incidentele wijzigingen in 2014 

32.390   V 
Meegenomen gelden van 2013 naar 2014 
frictiekosten taakstelling onderwijs 

14.000   V Volwasseneneducatie 
9.759   V Inkoopeductatie nieuwkomers 

80.000   V Kindcentrum Ter Borch 
670.000   V Tijdelijke huisvesting MFA Borchkwartier 
185.673   V Tijdelijke huisvesting Menso Alting school 
47.377   V Suppletieregeling onderwijs 

Taakstellingen uit perspectievennota 2014 
50.625   V Stopzetten subsidie schoolbegeleiding 

Uren 2015 t.o.v. 2014 
34.536   V Uren programma 25 Lokaal onderwijsbeleid 

Overige verschillen tussen 2015 en 2014 
-361.682   N Kapitaallasten  
-26.261   N MFA Zeijen in 2014 maar een half jaar kosten 

-125.000   N Extra huisvesting structureel budget Ter Borch 
-11.798 1.902 N/V Overige verschillen 
599.619 1.902 V/V  Totaal verschillen resultaat voor bestemming.  

Reserves 

  -32.930 N 
Meegenomen gelden van 2013 naar 2014 
frictiekosten taakstelling onderwijs 

  -185.673 N Tijdelijke huisvesting Menso Alting school 
18.912   V Vrijvallende kapitaallasten naar reserve IAB 

  -80.000 N 
Kindcentrum Ter Borch resultaatbestemming JR 
2013 

  -220.000 N 
Tijdelijke huisvesting MFA Borchkwartier VJB 
2013 

    

  60.988 V 
Lagere onttrekking reserve IAB i.v.m. lagere 
kapitaallasten in 2014 

  -47.377 N 
Suppletieregeling onderwijs dekking uit reserve 
IAB 

  -14.000 N Volwasseneneducatie 
  -9.759 N Inkoopeductatie nieuwkomers 

618.531 -526.849 V/N  Totaal verschillen resultaat na bestemming  
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Cluster 5: Sociale samenhang en leefbaarheid 
 
Lasten  Baten  V/N Toelichting verschillen 
        
Incidentele wijzigingen in 2014 

7.167 -7.167 V/N Lening Buurthuis de Bark afgelost in 2014 
  -250.000 N Opbrengsten verkoop Maria School in 2014 
  -50.222 N Vrijval middelen sociale alliantie voorjaarsbrief 2014 

6.909   V Creatieve werkgroep resultaatbestemming jaarrek. 2013 
335.000   V Kleed en kantine accommodatie SV Tynaarlo 
11.144   V Uitgaven vrijwilligersdag 2014 
9.648   V bewegingsonderwijs 2014 

Taakstellingen uit perspectievennota 2014 
5.063   V Millenniumdoelen 

20.250   V Speelterreinen 
27.388   V Herijken subsidiebeleid welzijn en zorg 
13.821   V Sportstimulering 

Uren 2015 t.o.v. 2014 
-67.540   N Uren programma 21 Welzijn 
27.795   V Uren programma 22 Kunst en cultuur 
41.665   V Uren programma 26 Sport 

Overige verschillen tussen 2015 en 2014 
500.000   V Dekking resultaat begroting 2015 uit IAB budget 
87.737   V Dekking kapitaallasten uit IAB budget 
62.958   V Peuterspeelwerk naar programma 33 i.v.m. transities 
40.000   V Speelruimteplan naar programma 33 i.v.m. transities 

-13.447   N Inburgering van programma 23 naar 21 i.v.m. transities 
-5.765   N AED van programma 23 naar 21 i.v.m. transities 

-12.225   N 
Anti-discriminatievoorziening van programma 23 naar 21 
i.v.m. transities. 

-56.317   N  Invulling taakstelling cluster 5 en 6 uit begroting 2013 
55.632   V Invulling taakstelling muziekonderwijs.  

205.441 -355.062 V/N Privatisering zwembaden  
-51.500   N Kapitaallasten  

259.040 -129.640 V/N 
Combinatiefunctionarissen van programma 26 naar 33 
i.v.m. transities 

-15.903 -1.448 N/N Overige verschillen 
        

1.493.961 -793.539 V/N  Totaal verschillen resultaat voor bestemming.  

        
Reserves       
  -6.909 N Creatieve werkgroep resultaatbestemming jaarrek. 2013 

  -35.000 N 
Meegenomen gelden 2013 naar 2014 voor huur tijdelijke 
kleedaccommodatie SV Tynaarlo 

  -210.000 N Dekking Kleed en kantine accommodatie SV Tynaarlo 
  46.900 V Dekking kapitaallasten Sportaccommodatie Vries 
  75.000 V Dekking incidentele kosten privatisering zwembaden 

  -15.000 N 
Combinatiefunctionarissen van programma 26 naar 33 
i.v.m. transities 

  -11.144 N Dekking kosten vrijwilligersdag 2014 uit reserve 
  -9.648 N Bewegingsonderwijs 2014 
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Lasten  Baten  V/N Toelichting verschillen 
250.000   V Verkoop Mariaschool toevoegen aan reserve IAB in 2014 
55.000 -55.000 V/N Dekking kosten verkoop Veerhuis uit reserve IAB in 2014 

209.157   V 
Lagere kapitaallasten IAB in 2014 toevoegen aan 
reserve IAB  

        
2.008.118 -1.014.340 V/N  Totaal verschillen resultaat na bestemming  
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Cluster 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening  
 
Lasten  Baten  V/N Toelichting verschillen 
        
Incidentele wijzigingen in 2014 
  -29.000 N eenmalige terugbetaling GGD in 2014 
  -79.000 N Afrekening bijzonder bijstand zelfstandigen 2011 

-19.487   N incidentele Inzet budget CJG  
11.000   V Bestemming jaarrek. resultaat 2013 armoedebeleid 

Taakstellingen uit perspectievennota 2014 
20.250   V Maatschappelijke stages en boodschappendienst 
50.625   V Minima en meedoenbeleid 
50.625   V Bijzondere bijstand 

Uren 2015 t.o.v. 2014 

103.610   V 
Uren programma 23 Maatschappelijke zorg en 
volksgezondheid 

39.335   V Uren programma 27 Inkomensvoorzieningen 
1.152.081   V Uren programma 28 Maatschappelijke ondersteuning  

-1.236.859   N Uren programma 34 Uitvoeringsorganisatie 
Overige verschillen tussen 2015 en 2014 

13.281   V Inburgering naar programma  21 i.v.m. transities 
5.389   V Voordeel begroting 2015 GR GGD 
5.765   V AED van programma 23 naar 21 i.v.m. transities 

12.225   V 
Anti-discriminatievoorziening van programma 23 
naar 21 i.v.m. transities. 

-32.923   N Decentralisatie uitkering CJG 
-226.000 22.950 N/V Bijstandsverlening 
350.000 -296.000 V/N Bijzondere bijstand zelfstandigen  
16.000   V Bijzondere bijstand 

-3.739.049   N Decentralisatie AWBZ naar WMO 
1.247.103 -358.929 V/N WMO huishoudelijke verzorging 

-2.656.240 2.491.240 N/V 
SW subsidie en exploitatie van programma 30 naar 
32 i.v.m. transities 

-583.000 583.000 N/V 
Participatiegelden werkzoekenden van programma 
30 naar 32 i.v.m. transities  

-259.040 129.640 N/V 
Combinatiefunctionarissen van programma 26 naar 
programma 33 i.v.m. transities. 

-6.759.709   N Decentralisatie jeugdzorg 

-63.745   N 
Peuterspeelwerk van programma 21 naar 
programma 33 i.v.m. transities 

-40.500   N 
Speelruimteplan van programma 21 naar programma 
33 i.v.m. transities 

-33.493   N Overige verschillen 
-12.572.756 2.463.901 N/V  Totaal verschillen resultaat voor bestemming.  

Reserves       
  -11.000 N Bestemming jaarrek. resultaat 2013 armoedebeleid 

  -23.376 N 
Meegenomen gelden van 2013 naar 2014 
kwartiermaker WMO 

  15.000 V 
Combinatiefunctionarissen van programma 26 naar 
programma 33 i.v.m. transities. 

  -43.000 N  Minder onttrekking uit reserve decentralisaties.  
        

-12.572.756 2.401.525 N/V  Totaal verschillen resultaat na bestemming  
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Cluster 7: Gezonde leefomgeving 
 
Lasten  Baten  V/N Toelichting verschillen 
        
Incidentele wijzigingen in 2014 

26.000   V 
Meegenomen gelden van 2013 naar 2014 
Investeringen in een duurzame leefomgeving 

35.000   V 
Meegenomen gelden van 2013 naar 2014 
Frictiekosten RUD 

Taakstellingen uit perspectievennota 2014 
73.913   V Bor Niveau groenonderhoud 
13.163   V Waterburcht Eelde 
6.075   V Duurzame leefomgeving 
3.544   V Milieubeheer algemeen 

Uren 2015 t.o.v. 2014 
-23.000   N Uren programma 9 Riolering en waterhuishouding  

-224.372   N Uren programma 10 Openbaar Groen 
-9.139   N Uren programma 11 Begraven  
10.570   V Uren programma 12 Reiniging 
2.613   V Uren programma 17 Monumentenzorg 

425.741   V Uren programma 20 Milieu 
Overige verschillen tussen 2015 en 2014 

-174.385   N Kapitaallasten riolering   
-8.091   N Kapitaallasten begraven 
30.500   V Onderzoek en beleid riolering conform GRP 

  16.415 V Baten riolering  
  12.483 V Hogere onttrekking uit voorziening reiniging 

-43.017 -31.528 N/N Overige verschillen 
145.115 -2.677 V/N  Totaal verschillen resultaat voor bestemming.  

        
Reserves       

  171.789 V 
Hogere onttrekking uit de reserve riolering dan in 
2014 

  -26.000 N 
Meegenomen gelden van 2013 naar 2014 
Investeringen in een duurzame leefomgeving 

10.574   V Overschot bijdrage RUD in 2014 naar de ARGI 

  -35.000 N 
Meegenomen gelden van 2013 naar 2014 
Frictiekosten RUD 

155.689 108.112 V/V  Totaal verschillen resultaat na bestemming  
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Cluster  8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 
Lasten  Baten  V/N Toelichting verschillen 
        
Incidentele wijzigingen in 2014 

-49.088   N Bestemming jaarrekening resultaat 2013 
89.600   V Verplaatsing woonboten  
13.000 -10.000 V/N Bodemknooppunt Vries 

200.000   V Centrumplan Vries 
Taakstellingen uit perspectievennota 2014 

151.875   V Vitaal platteland 
50.625   V Ruimtelijke ordening 

Uren 2015 t.o.v. 2014 
15.823   V Uren programma 14 Grondbedrijf 

-63.795   N Uren programma 15 Ruimtelijke ontwikkeling 

-200.728   N 
Uren programma 16 Volkshuisvesting en 
stedelijke vernieuwing 

Overige verschillen tussen 2015 en 2014 
19.335 -19.335 V/N Rente en kapitaallasten woningbouw 

  18.800 V Index bouwleges 
2.565.420 -2.490.420 V/N Jaarbegroting grondexploitaties 2015 t.o.v. 2014 

354.373 -360.709 V/N Initiatieven 
-18.000 -30.000 N/N belastingen en pachten 
-10.902 -5.415 N/N Overige verschillen 

3.117.538 -2.897.079 V/N  Totaal verschillen resultaat voor bestemming.  

Reserves       
49.088   V Bestemming jaarrekening resultaat 2013 

  -89.600 N Verplaatsing woonboten gedekt uit Argi 

  -200.000 N 
Bijdrage AD van het grondbedrijf in 2014 laatste 
deel 

  -200.000 N Centrumplan Vries 
  38.338 V Kosten Centrumplan Vries 2015 

3.166.626 -3.348.341 V/N Totaal verschillen resultaat na bestemming  
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Cluster 9: Financiering  
 
 
Lasten  Baten  V/N Toelichting verschillen 
        
Incidentele wijzigingen in 2014 

45.000   V Nup budget in de begroting 2014 

  -49.404 N 
Vrijval vooruitontvangen bedragen verkeerslawaai 
in 2014 

34.717   V Saldo primitief begrotingsresultaat 2013 
  -121.380 N Rente Grondbedrijf  
Taakstellingen uit perspectievennota 2014 

200.000   V Taakstelling onderwijshuisvesting 
202.500   V Buffer algemene uitkering 

Uren 2015 t.o.v. 2014 
163.117   V Uren programma 2 Budgetcyclus 

-3.275   N Uren programma 7 Algemene middelen 
Overige verschillen tussen 2015 en 2014 

-44.215   N Areaaluitbreiding 

-21.136   N 
Kapitaallasten i.v.m. krediet aanpassingen 
gemeentehuis 

  399.223 V Bespaarde rente kapitaallasten  
-406.929   N Saldo kostenplaatsen in 2014 

  218.163 V Meer opbrengst OZB 
-27.945   N Rente langlopende leningen 
11.896   V Rente kortlopende leningen  

  -37.620 N Rente lening Vordering Verkoop BV 
  -315.000 N Rente Grondbedrijf  

-133.666 7.592.451 N/V Algemene uitkering  
259.202   V Middelen integratie en decentralisatie-uitkeringen  
-54.000   N Besparing lonen inzetten voor taakstelling.  

-1.150.000   N Incidenteel nieuw beleid 2015 
-10.157 -9.287 N/N Overige verschillen 

-934.891 7.677.146 N/V  Totaal verschillen resultaat voor bestemming.  

        
Reserves       
  -142.850 N Bestemming jaarrekening resultaat 2013 

-200.000   N Incidenteel nieuw beleid 2015 vitaalplatteland 
  -16.986 N Dekking kapitaallasten gemeentehuis 

908.961   V Toevoeging rente aan reserves en voorzieningen 
14.969 -907.115 V/N Voorjaarsbrief 2014 

  -237.828 N 
Minder incidenteel nieuw beleid in 2015 t.o.v. 
2014 

  11.235 V Meer rente t.g.v. exploitatie vanuit de Armi 

250.000 -250.000 V/N 

De meegenomen gelden van 2013 naar 2014 
voor de sportaccommodatie Vako stoppen in de 
reserve IAB 

        
39.039 6.133.602 V/V  Totaal verschillen resultaat na bestemming  

 
 


