
Raadsbesluit nr. 11 
 
Betreft: 
 
Inpassing thema's in begroting 2016 - 2019 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;   
 
gelet op artikel 191 van de gemeentewet;  
 
 

B E S L U I T: 
 

 
1. Ten aanzien van het sociaal domein: 

a. In te stemmen met de uitwerking van het thema sociaal domein zoals opgenomen in bijlage 4; 
b. Kennis te nemen met het verwachte tekort 2016 ad. € 1 miljoen op basis van de meest 

recente informatie; 
c. In de begroting 2016 nog geen aanpassing van het budget voor het sociaal domein door te 

voeren, maar de informatie uit de monitor bij de voorjaarsbrief 2016 en najaarsbrief 2016 af te 
wachten; 

d. In te stemmen met het tot uitdrukking brengen van het tekort op het sociaal domein 2016 in 
het rekeningresultaat 2016.  

 
2. Ten aanzien van het accommodatiebeleid: 

a. In te stemmen met de uitwerking van het thema accommodatiebeleid zoals opgenomen in 
bijlage 4; 

b. Voor Eelde-Paterswolde te kiezen voor sloop van de huidige sportaccommodaties 
(sportcomplex de Marsch en gymzaal de Kooi) en in te zetten op nieuwbouw van een dubbele 
sporthal in de wijk Groote Veen; 

c. Voor Tynaarlo te kiezen voor sloop van de huidige gymzaal en het aangebouwde dorpshuis 
en in te zetten op nieuwbouw van een gymzaal met basisafmetingen. Deze nieuwbouw 
incidenteel te dekken door het vormen van een bestemmingsreserve ten laste van de Argi. 
Hierbij tevens te besluiten SV Tynaarlo tot 1 februari 2016 de mogelijkheid te geven de extra 
financiële middelen (zowel t.b.v. bouwinvestering als exploitatielasten) bij te dragen voor 
realisatie van een gymzaal-plus (gymzaal met grotere afmetingen); 

d. In lijn met de kadernota van 30 juli jl. voor Vries te kiezen voor het aanpassen van sporthal de 
Kamp en sloop van gymzaal de Fledders. 

e. De interne rekenrente die in de perspectievennota 2013 is bijgesteld van 4,5% naar 3,5% voor 
nieuwe investeringen ook van toepassing te laten zijn voor de reeds gerealiseerde MFA 
Borchkwartier, MFA Ydershoes, MFA De Zeijer Hoogte en vernieuwbouw van de Menso 
Altingschool; 

f. In lijn met de nota activeren, waarderen en afschrijven (vastgesteld 10 november jl.) de 
kapitaallasten voor MFA Borchkwartier structureel te dekken uit de voor het 
accommodatiebeleid beschikbare middelen. De bestemmingsreserve MFA Borchkwartier 
wordt per 1-1-2016 opgeheven en het saldo ad. € 4.259.000 wordt overgeheveld naar de Argi.  

g. De reserve IAB per 1-1-2016 op te heffen en het saldo ad. € 7.584.500 over te hevelen naar 
de Argi.  

h. In lijn met de nota activeren, waarderen en afschrijven (vastgesteld 10 november jl.) de 
kapitaallasten voor MFA Ydershoes en MFA De Zeijerhoogte incidenteel te dekken. Hiervoor 
per 1 januari 2016 een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de kapitaallasten voor 
de resterende looptijd. Voor MFA Ydershoes gaat het om een bestemmingsreserve van € 
5.305.000 en voor MFA De Zeijerhoogte om een bestemmingsreserve van € 5.124.000. Deze 
bestemmingsreserves worden gevormd ten laste van de Argi.  

i. Aan de voor het accommodatiebeleid beschikbare structurele middelen per 1-1-2017 ad. € 
1.942.000 (peil 2016) structureel € 262.500 toe te voegen, zodat de voor het 
accommodatiebeleid beschikbare middelen per 1-1-2017 € 2.204.500 (peil 2016) bedragen.  



j. De incidenteel benodigde middelen, raming circa  € 7,5 miljoen (hst. 9.4 van de uitwerking 
zoals opgenomen in bijlage 2), beschikbaar te stellen ten laste  van de Argi.  

 
3. Ten aanzien van beheer en onderhoud openbare ruimte: 

a. In te stemmen met de uitwerking van het thema beheer en onderhoud openbare ruimte zoals 
opgenomen in bijlage 4;  

b. Het budget voor groenonderhoud met ingang van 2017 met € 50.000 (peil 2016) structureel te 
verhogen; 

c. Voor wegonderhoud in te stemmen met het scenario maatwerk en aan het budget voor 
wegonderhoud met ingang van 2017 € 489.968 (peil 2016) structureel te voegen en vanaf 
2018 hieraan € 200.000 (peil 2016) structureel toe te voegen in verband met mogelijk 
wegvallen van aanbestedingsvoordelen; 

d. Met ingang van 2017 een structureel budget voor kapitaallasten van € 224.770 (peil 2016) 
beschikbaar te stellen voor de kapitaallasten behorende bij wegonderhoud behorende bij 
rioolvervanging (inclusief leefbaarheid); 

e. Voor kunstwerken voor 2017 een bedrag van € 12.602 (peil 2016) beschikbaar te stellen en 
vanaf 2018 dit bedrag te verhogen naar € 210.957 (peil 2016); 

f. Voor de kapitaallasten behorende bij de vervanging van verkeersregelinstallaties met ingang 
van 2017 een structureel budget van € 9.533 beschikbaar te stellen.  

 
 
 

 
 Vries, 8 december 2015 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 
 
 
 

voorzitter 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 



 


