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Onderwerp: Voorjaarsbrief 2015 
 
 
 
 
Geachte leden van de raad,  
 
Hierbij presenteren we u de voorjaarsbrief 2015  als onderdeel van de voortgangsinformatie in de planning & 
control cyclus. We voorzien hiermee in de behoefte van de gemeenteraad om ontwikkelingen en bijstellingen 
kort en bondig te rapporteren. Wij vertrouwen erop u met deze voorjaarsbrief duidelijk te informeren. Waar van 
toepassing doen we voorstellen voor bijstellingen.  
 
Proces  
Het jaar 2014 is afgesloten met het opstellen van de jaarrekening 2014. Deze jaarrekening is door u behandeld 
op 9 juni 2015. Voor de raadsvergadering van 30 juni 2015 zal naast deze voorjaarsbrief 2015 ook de 
perspectievennota aan u worden aangeboden ter behandeling.  
In deze voorjaarsbrief worden de lopende begroting en de planning van het jaar 2015 gemonitord en waar van 
toepassing zijn voorstellen tot bijstellingen beschreven. In de perspectievennota worden de  perspectieven voor 
de komende jaren in beeld gebracht. Daarmee wordt een kader aangegeven voor de op te stellen begroting 
2016 en de meerjarenraming 2017 - 2019.  
 
Voortgang en ontwikkelingen per cluster  
De begroting 2015 bestaat uit tien clusters. Ieder cluster kent de volgende indeling: doelen, ontwikkelingen en 
aanpassing exploitatie. Hieronder geven wij per cluster aan hoe de realisatie van doelen en voortgang van 
activiteiten verloopt. We besteden vooral aandacht aan eventuele afwijkingen. Daarnaast geven wij per cluster 
de relevante ontwikkelingen aan die van invloed kunnen zijn op de doelen en kaders binnen het cluster. De 
cijfers in de rapportage zijn verder gebaseerd op peildatum 1-5-2015. 
 
Stand van zaken realisatie ombuigingen  
In de begroting 2015 is een fors pakket aan ombuigingen opgenomen om de begroting in meerjarig perspectief 
sluitend te krijgen. Voor dit boekjaar was de uitdaging om binnen de clusters een totaalbedrag van ruim € 1,3 
miljoen om te buigen. Daarnaast is de taakstelling op de bedrijfsvoering voor 2015 gesteld op € 167.000.  
In de eerste maanden van dit jaar is hard gewerkt aan het realiseren van deze ombuigingen.  
 
Dit heeft erin geresulteerd dat  op de clusters inmiddels een ombuiging van € 1,3 miljoen is gerealiseerd. Er rest 
nog een bedrag van € 64.000 voor 2015. De opgelegde taakstelling op de bedrijfsvoering van € 167.000 is 
gerealiseerd.  
 
In bijlage 2 bij deze voorjaarsbrief staat de uitleg bij verschillende ombuigingen en mogelijke risico’s of 
knelpunten.  
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Ondanks dat de ombuigingen 2015 nagenoeg geheel gerealiseerd zijn, is de uitdaging voor de komende jaren 
nog erg groot. In de tweede helft van dit jaar voeren we al de nodige acties uit om de ombuigingen voor de 
komende jaren te kunnen realiseren. Voor de realisatie van enkele ombuigingen wordt expliciet een voorstel 
aan u als raad voorgelegd. Daar waar geen besluitvorming door u als raad nodig is, volgt informatie over de 
stand van zaken middels de begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening.  
 
Decentralisaties  
In deze voorjaarsbrief is een update opgenomen van de verwachtingen rondom de decentralisatie van taken in 
het sociaal domein. Begin van het jaar gaven wij in een eerste “0 meting” aan voor 2015 een tekort te 
verwachten van ca. 1,1 miljoen, door: 

a) Hogere aantallen en kosten van Persoonsgebonden Budgetten  (€ 700.000) 
b) Een relatief groot aantal jeugdzorg-cliënten in interventieniveau 4 en 5. De budgetten die op basis van 

profijtbeginsel worden afgerekend (€ 300.000) 
c) Tekort in totale jeugdbudget (Drentse samenwerking) (€ 100.000) 
d) Aanloopkosten sociale teams (€ 135.000) 

Hierbij werd als dekking ingezet een bedrag uit 2015 van ruim € 196.000, waardoor het tekort per saldo € 1,1 
bedroeg.  
 
Op basis van actuele inzichten denken wij  dat het aantal inwoners dat zorg ontvangt (Wmo en Jeugdhulp) nu 
lager is dan bij eerdere (voorlopige) metingen. Ook de meicirculaire van het Rijk gaat uit van lagere aantallen 
cliënten. Daarom zijn bij Wmo Nieuw en Jeugd kortingen in de door de gemeente te ontvangen rijksbudgetten 
van 2015 toegepast. We hopen dat beide ontwikkelingen voor de gemeente parallel lopen. Omdat er op dit 
moment nog geen realisatiecijfers beschikbaar zijn (of onvoldoende betrouwbaar), stellen we op deze 
onderdelen voor op dit moment geen verstrekkende conclusies te trekken voor het te verwachten tekort van 
2015.  
 
De beleidswijziging Hulp bij huishouden heeft plaatsgevonden. Echter anders dan vooraf ingeschat is een 
kleiner deel van de cliënten naar een algemene voorziening verwezen (55% in werkelijkheid, tegen 70% 
geschat). Daarnaast heeft de voorbereiding van de wijziging meer tijd gevergd dan ingeschat. Beide 
ontwikkelingen brengen extra kosten met zich mee, die opgevangen kunnen worden binnen het extra budget 
huishoudelijke hulp dat voor dit doel in de decembercirculaire is opgenomen. 
 
Beschermd wonen: Vanaf 1 januari is de gemeente Assen als centrumgemeente verantwoordelijk voor het 
organiseren van beschermd wonen in de regio. Op basis van het aantal cliënten en de bijgestelde rijksbijdragen 
voor beschermd wonen verwacht Assen nog een tekort van ruim € 1,9 miljoen. Wij nemen op basis daarvan in 
onze notitie € 190.000 op als mogelijk nadeel voor onze gemeente. 
 
Wij denken dat de kosten voor de uitvoering opgevangen kunnen worden binnen de beschikbare budgetten van 
de uitvoeringsorganisatie, doordat vacatures verlaat en gefaseerd worden ingevuld.  
 
Concluderend zouden we op dit moment rekening willen houden met een tekort in 2015 op het budget 
Decentralisaties in dezelfde orde van grootte van € 1,1 miljoen. Dit tekort is nog niet opgenomen in de begroting 
2015, maar de decentralisaties zijn wel genoemd in de risicoparagraaf. De bijstelling en bijbehorende dekking 
van de budgetten nemen we mee in de najaarsbrief. Dan hebben we een beter beeld dan nu het geval is.  
 
De belangrijkste tegenmaatregelen zijn voor 2015: 

- Basis op orde (administratief, financieel, juridisch), zodat met de juiste inzichten zo goed mogelijk en 
adequaat kan worden gereageerd. Nu is het nog niet “de druk op de knop” om informatie te genereren 
en is het daarom onmogelijk goed en snel te reageren.  

- Accountmanagement en aandacht voor afspraken bij zorgaanbieders. 
- De herindicaties jeugd, Wmo en maatwerkvoorziening hulp bij huishouden uitvoeren in 2015, zodat 

zicht ontstaat op de huidige populatie cliënten, hun zorgbehoefte, eventuele transformatiedoelstellingen 
en het hieraan gekoppelde middelenbeslag. 
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Wij stellen voor op basis van de verdere informatie die beschikbaar is in het najaar (meer realisatiecijfers, 
beschikbare informatie over jeugd vanuit Drenthe), het effect in de begroting 2016 te verwerken. 
 
Als onderdeel van de projectenrapportage hebben wij de notitie: monitoring in het sociale domein opgenomen.  
 
Projectenrapportage  
Gelijktijdig met de voorjaars- en najaarsbrief informeren wij u tevens over de voortgang van de grotere en/of 
risicovolle projecten. Dit doen wij via een projectenrapportage. Deze treft u als bijlage bij deze brief aan. Voor 
de nu bijgevoegde rapportage geldt een peildatum van medio april 2015. In deze rapportage gaan wij in op 
projecten van grondbedrijf, het IAB en de transities.  
 
Integraal Accommodatiebeleid (IAB) 
In opdracht van uw raad zijn wij in 2015 beginnen met de herijking van het Iab. Dit project wordt uitgevoerd  in 
twee fasen: 

-     Fase 1: inventarisatie  
-     Fase 2: uitwerking scenario’s voor de uitvoering van het IAB binnen de kaders. 

Middels een werkconferentie hebben wij uw raad op 24 maart 2015 geïnformeerd over de uitkomsten van de 
eerste, inventariserende fase. Deze inventarisatie bestond uit 3 pijlers, te weten: 

1.   de ambitie van de vastgestelde plannen (wat is de wens?); 
2.   de normering en regelgeving (wat is onze gemeentelijke taak en welke normbedragen horen daarbij?); 
3.   de financiële dekking (wat is het beschikbare budget voor deze plannen?). 

De uitkomst van de inventarisatiefase is dat wij geconstateerd hebben dat het ambitieniveau van de IAB-
plannen en het beschikbare budget niet met elkaar in balans zijn. Overigens, ook de wettelijke taak die de 
gemeente heeft op het gebied van onderwijshuisvesting en sportonderwijs (uitgedrukt in VNG-normbedragen) 
en het ambitieniveau van de plannen zijn uit balans. Een koerswijziging op het dossier IAB wordt op dit moment 
verder uitgewerkt. De eerste ruwe schets van het accommodatiebeleid wordt eveneens op 30 juni in de 
gemeenteraad behandeld. De kaders en (aanzet tot) scenario’s aan uw raad voorgelegd.  
 
Totaaloverzicht aanpassingen  
In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de voorstellen tot financiële bijstellingen in deze 
voorjaarsbrief. Een toelichting per cluster leest u verderop. Daarnaast is in bijlage 1 een gedetailleerd overzicht 
opgenomen van de aanpassingen in de exploitatie zoals in deze voorjaarsbrief zijn voorgesteld. Daarbij is een 
splitsing  gemaakt tussen de aanpassingen in de baten, lasten en mutaties op de reserves.  
 
Overzicht aanpassingen op clusterniveau inclusief r eserves  
Culster  Incidenteel  V/N Structureel  V/N 
0 Algemeen bestuur 0  0  
1 Openbare orde en veiligheid 0  -/- 105.000 N 
2 Verkeer en mobiliteit 190.000 V -/-191.000 N 
3 Economische zaken, recreatie en arbeid 9.000 V 0  
4 Onderwijs 221.000 V 0  
5 Sociale samenhang en leefbaarheid -/-221.000 N 0  
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke 
dienstverlening 

-44.000 N 0  

7 Gezonde leefomgeving 41.000 V 3.000 V 
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -/-16.000 N 0 N 
9 Financiering -/- 445.000 N 223.000 N/V 
Totale afwijking (+ is voordeel, - is nadeel)  
na bestemming 

-/-265.000 N -/-70.000 N 

Afgerond op € 1.000 
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Cluster 0 || Algemeen bestuur 
Dit cluster heeft als pijlers: dienstverlening, informatievoorziening, communicatie en algemeen bestuur. 
 
Informatiebeveiligingsbeleid – Het informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld. We zijn nu bezig met de 
uitvoering, waarbij de focus ligt op de verplichte invoering van de CORV (= beveiligde omgeving voor 
uitwisseling gegevens sociaal domein tussen de gemeente en Justitie. 
 
Communicatie-omgeving- Sinds februari maken we gebruiken van het systeem  Lync voor onze telefonie. Dit 
systeem voldoet qua techniek aan de eisen van de huidige en komende tijd . Uit de volgende  benchmark 
publiekszaken door BMC/Totta Research )moet blijken wat het effect hiervan is op de klanttevredenheid.   
 
Digitale bekendmakingen – Op 1 april dit jaar zijn we volledig overgegaan op digitale bekendmakingen. Het gaat 
hierbij om de publicaties over verordeningen, beleid, beleidsregelingen, plannen, aanwijzingsbesluiten, 
omgevingsvergunningen etc. Voor 1 april gebeurde dit ook nog schriftelijk  via de huis-aan-huiskranten.  
 
Gemeentepagina - We hebben een mooie bezuiniging gerealiseerd op de gemeentepagina en tevens daarin 
een kwaliteitsslag gemaakt. Het is nu meer een journalistieke pagina met een duidelijk herkenbaar hoofdartikel.  
 
Aanpassen exploitatie 2015  - Voor cluster 0 worden geen aanpassingen aan de exploitatie 2015 voorgesteld.  
 
 
Cluster 1 || Openbare Orde en Veiligheid 
De pijler van dit cluster is een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Dat willen we bereiken door als gemeente, 
samen met burgers, bedrijven en onze partners in veiligheidszaken ervoor te zorgen dat we deze veiligheid 
creëren. Dat doen we door samen afspraken en regels te maken. Tevens blijven we ons voorbereiden en 
oefenen we in het kader van de Drentse Crisismanagement organisatie. 
 
Evenementen en veiligheid  –Dit beleid is herzien en begin 2015 vastgesteld door de raad. De implementatie 
van het beleid naar de uitvoering vindt nu plaats. 
 
Processen handhaving - In 2014 zijn de processen m.b.t. handhaving lean vastgesteld. We werken nu volgens 
de nieuwe afspraken. 
 
Overlast gevende (hang)jongeren - In 2014 startte de aanpak van overlast gevende (hang)jongeren. Dit  in 
samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Trias, 
Verslavingszorg Noord Nederland. Inmiddels hebben we een goed beeld van overlast gevende groepen in de 
gemeente. We hebben meerdere gesprekken gevoerd met jongeren en hun ouders. De aanpak wordt 
voortgezet. Wekelijks is er een overleg tussen genoemde partijen over de voortgang en monitoring. In de 
komende tijd gaan we verder investeren in de preventie aanpak. En ons samen met de jongeren oriënteren op 
de mogelijkheden voor  een hangplek/speelveld. 
 
Burgernet - Uitrol (november 2014) van burgernet in de gemeente Tynaarlo. Met als resultaat 8 
burgermeldingen in het vierde kwartaal van 2014.  
 
Jaarwisseling - Multidisciplinaire aanpak jaarwisseling 2014-2015. Met als resultaat minder kosten door schade 
dan in het voorgaande jaar. 
 
Crisisoefening –Op 30 oktober 2014 vond de  Multidisciplinaire crisisoefening plaats, met als situatie een 
incident op Groningen airport Eelde. 
 
Zuidlaardermarkt - In 2014 is  door team veiligheid veel tijd gestoken in een aanvraag voor  een tweede 
feesttent ten tijde van de  Zuidlaardermarkt. daarnaast was er  specifiek aandacht voor handhaving rond deze 
markt( in kader van D&H wet). Hierdoor is het op te stellen Integraal Veiligheidsbeleid doorgeschoven naar 
2015.  
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Aanpassen exploitatie 2015 - Dit cluster laat een structureel nadeel van € 105.000 zien. Dit nadeel ontstaat voor 
een bedrag van € 10.000 door de structurele lasten van Burgernet. De raad heeft besloten om mee te doen aan 
burgernet, zonder financiële dekking aan te geven. In de voorjaarsbrief van 2014 is voor de opstartkosten een 
incidenteel bedrag van € 10.000 opgenomen. De jaarlijkse kosten blijken nu eveneens € 10.000 te bedragen. 
Een nadeel van € 95.000 is het (technische) gevolg van het besluit van de raad bij de jaarstukken 2014 om de 
reserve brandweermaterieel op te heffen en het saldo toe te voegen aan de reserve met inkomstenfunctie. Dit 
nadeel wordt voor een bedrag van € 32.000 gecompenseerd in cluster 9. Door toevoeging van het saldo van de 
reserve aan de Armi wordt renteopbrengst gegenereerd.  
 
 
Cluster 2 || Verkeer en Mobiliteit 
De pijlers voor  dit cluster zijn het behoud van de veiligheid van de wegen en paden naast een  goede 
bereikbaarheid van  voorzieningen. Zowel  in de kleine dorpen als van de steden in onze regio, als ook de 
luchthaven 
 
Rotonde Paterswolde - De rotonde Paterswolde en de aanpassing Hoofdweg zijn dit voorjaar opgeleverd. Door 
de gekozen aanpak is hier in korte tijd veel aangepakt  en is daardoor de verkeersveiligheid verbeterd. Het 
riolering systeem is door het ontkoppelen van de afvoer van het regenwater ook sterk verbeterd. De kans op 
wateroverlast op straat is hierdoor verminderd.  
 
Mede financiering rioolreconstructies - Een aandachtspunt blijft de mede financiering van rioolreconstructies. 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet een deel van het geld voor de vervanging uit een 
ander budget worden betaald. De wijze waarop vervanging plaatsvindt is hier leidend. .  
 
Weginspectie -Na de weginspectie van 2015 constateren we dat het beschikbare budget niet overeenkomt met 
de geconstateerde tekortkomingen aan de wegen. Volgens het rapport is er in totaal   € 5.560.000 nodig in 2015 
voor het onderhoud. Het beschikbare budget is € 812.000 structureel per jaar. 
 
Aanpassen exploitatie 2015 - Het cluster verkeer en mobiliteit laat een incidenteel voordeel zien van € 190.000 
en een structureel nadeel van € 191.000. Het voordeel bestaat uit  lagere kapitaallasten waardoor we € 66.000 
besparen. Daarnaast hebben we een voordeel op de uren van € 124.000 omdat dit jaar meer tijd opgaat aan 
locatieontwikkeling (projecten) dan begroot. De werkelijk gerealiseerde uren van dit cluster vallen daardoor 
lager uit.  
Het structurele nadeel betreft het inzetten van gereserveerde middelen in cluster 9 voor areaaluitbreidingen. De 
areaaluitbreidingen zijn inmiddels gerealiseerd en daarmee is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud 
overgedragen aan gemeentewerken. In cluster 9 ontstaat een even groot voordeel.  
Daarnaast blijkt dat de lasten voor straatvegen structureel € 18.000 lager uitvallen dan geraamd. We gaan ook 
dit jaar weer vegen voor de gemeente Aa en Hunze. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 12.000. Beide 
voordelen zijn toegevoegd aan het budget voor wegenonderhoud in hetzelfde programma. Dit in afwachting van 
een extern onderzoek naar de benodigde middelen voor het wegenonderhoud. Per saldo is er dus geen 
resultaateffect.  
Ten slotte kent dit cluster nog een budgettair neutrale wijziging. Tot en met 2013 kregen we € 32.000 subsidie 
van de provincie voor verkeerseducatie. Deze middelen zijn nu ondergebracht bij de gemeente Assen. Assen 
beheert de financiën voor verkeerseducatie voor de gemeente Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo. 
 
Cluster 3 || Economische Zaken, Recreatie en Arbeid  
De beleidsterreinen binnen dit cluster hebben als gezamenlijke pijler: versterken van de economische structuur 
en inzet op werkgelegenheid. Dit gebeurt zowel direct (bijvoorbeeld via de Gemeenschappelijke Regeling R ISD 
AAT en Alescon) ,als  indirect bijvoorbeeld door het faciliteren en inspelen op economische ontwikkelingen, 
waarvan de vrijetijdseconomie al langere tijd een speerpunt is. Economische onderwerpen die veel aandacht 
van de gemeente vragen zijn onder andere de plannen voor de centra in de grote kernen. Hiernaast is het 
relatiebeheer door de bestuurders met de lokale ondernemers belangrijk voor het laten slagen van projecten en 
initiatieven.  
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We zijn actief voor  economische zaken plus recreatie en toerisme  in diverse lokale en regionale 
samenwerkingsverbanden. 

 
 
 
Economische Zaken - Een belangrijke ontwikkeling is de realisatie van het bedrijventerrein Kranenburg Zuid 
aan de A7. Dit pakt de gemeente zelf op. Onlangs is deze ontwikkeling bekrachtigd door de portefeuillehouders 
economie binnen de Regio Groningen-Assen. Concreet betekent dit dat we nu meewerken aan de realisatie van 
een hotel en een crematorium. 
 
We voeren structureel overleg met ondernemersverenigingen. Voor ondernemers in het centrum van Zuidlaren 
werken we samen aan de voorbereidingen van een eventuele Bedrijfsinvesteringszone (BIZ).  
 
De ambassadeurs die destijds de actieplannen vanuit de kadernota Economie hebben opgesteld blijven in 
beeld als ‘denktank’ voor het college van B&W en zijn waar mogelijk inzetbaar voor activiteiten. Denk daarbij 
aan het voeren van gesprekken met collega-ondernemers, het geven van advies en  het organiseren van 
discussieavonden 
 
Recreatie en Toerisme - De Stichting Geopark de Hondsrug werkt aan een Masterplan voor het promoten van 
het gebied De Hondsrug. Het Recreatieschap is binnen onze gemeente uiterst actief om Recreatie en Toerisme 
verder te ontwikkelen. Het Meerschap zorgt er voor dat het Paterswoldsemeer op recreatief gebied haar goede 
uitstraling behoudt en een aantrekkelijke trekpleister is en blijft voor dagrecreatie.  Voor het 
Zuidlaardermeergebied zijn we in gesprek met meerdere partijen (Waterscouts, Het Drentsche Landschap en 
de georganiseerde ondernemers) om een kwaliteitsimpuls in dat gebied te realiseren. 
 
Aanpassen exploitatie 2015  - De bijstellingen van cluster 3 hebben een incidenteel voordeel van € 9.000 tot 
gevolg. Dit voordeel ontstaat doordat de  bijdrage aan het Meerschap € 9.000 lager is dan geraamd.  
Daarnaast zijn de budgetten van de markten aangepast. Een incidentele actualisatie van deze budgetten vond 
plaats in 2014. De cijfers uit de jaarrekening bevestigen dat de in 2014 gedane aanpassingen terecht zijn 
geweest. De budgetten voor 2015 en verder zijn nog niet aangepast. In deze voorjaarsbrief vindt een bijstelling 
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in lijn met 2014 plaats. Dit geeft per saldo een nadeel van € 28.000. Tegenover deze aanpassing is een even 
grote taakstelling voor markten opgenomen zodat de aanpassingen geen resultaateffect hebben. Dit betekent 
wel dat er nog een invulling moet komen voor een bedrag van € 28.000.  
 
 
Cluster 4 || Onderwijs 
Onze pijler voor deze cluster is : onderwijs is de basis van je leven. Wij zorgen voor goede huisvesting van 
scholen en het voorkomen van schooluitval door middel van een goede zorgstructuur. Daarnaast moeten we 
volgens de wetgeving zorgen voor voldoende openbaar onderwijs in onze gemeente.  
 
Huisvesting onderwijs - Door de inventarisatie IAB en het vervolg op de discussie rondom het 
accommodatiebeleid zijn er een aantal zaken die we op dit moment nog niet kunnen oppakken. Afhankelijk van 
de besluitvorming over dit onderwerp,  zullen wij de onderwerpen als leegstand, overdrachten etc. oppakken.  
  
Aanpassen exploitatie 2015 - Het cluster onderwijs laat een incidenteel voordeel zien van € 221.000. De 
kapitaallasten zijn € 286.000 lager dan geraamd. Dit voordeel valt voor een bedrag van € 65.000 weg tegen een 
verlaging van de onttrekking uit de reserve IAB. De rest van het voordeel gaat naar het budget IAB in cluster 5.  
Daarnaast zijn er een drietal budgettair neutrale wijzigingen. De scholen dragen een bedrag van € 4.000 bij aan  
natuur- en milieueducatie. Deze bijdrage en de bijbehorende uitgave is niet geraamd. Volwasseneducatie loopt 
vanaf 2015 via de aangewezen centrumgemeente Groningen. Zowel de subsidie van € 66.000 als de uitgaven 
vallen daarmee weg. Het beheer van de MFA Yde is overgedragen aan de stichting beheer MFA Yders Hoes. 
Alle budgetten hiervoor verdwijnen daarom uit de gemeentelijke begroting. Het gaat om een bedrag van € 
78.000 aan lasten en baten.  
 
 
Cluster 5 || Sociale Samenhang en Leefbaarheid 
Dit cluster heeft als pijler de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente Tynaarlo te vergroten en de 
eigen kracht van mensen te verstevigen. In dit cluster gaat het om activiteiten op het gebied van 
accommodaties, kunst en cultuur, sport, leefbaarheid en sociale cohesie. De activiteiten moeten ook 
kostenbesparingen in cluster 6 opleveren.   
 
Programma maatschappelijk vastgoed - Op dit moment zijn er nog geen afwijkingen t.o.v. begroting 2015. Door 
de intensievere inzet voor het IAB is de opzet van het programma maatschappelijk vastgoed iets vertraagd. 
Nadere informatie volgt in de tweede helft van dit jaar.   
 
Aanpassen exploitatie 2015 - Cluster 5 heeft een incidenteel nadeel van € 221.000. Dit nadeel is exact gelijk 
aan het voordeel (incl. mutatie reserve) uit cluster 4. Dit komt doordat het voordeel op de kapitaallasten IAB uit 
cluster 4 in dit cluster, conform de afspraken met de raad, weer is toegevoegd aan diverse IAB-budgetten. Van 
de € 221.000 is een bedrag van € 173.000 toegevoegd aan het reguliere IAB-budget. Een bedrag van  € 17.000 
is nodig voor leegstandsbeheer pand Paterswolde Noord. Om het risico op vandalisme, schade en overlast te 
beperken is net voor de kerst besloten tot leegstandsbeheer voor het pand Paterswolde Noord. Een bedrag van  
€ 30.000 is benodigd om de gemiste huurinkomsten van dit jaar voor ’t Oelebred af te dekken. Vooralsnog is dit 
incidenteel verwerkt omdat we op termijn ’t Oelebred gaan slopen. 
 
Daarnaast kent dit cluster een aantal incidentele en structurele aanpassingen die samen geen resultaatseffect 
hebben. De overdracht van de zwembaden heeft meer lasten met zich meegebracht dan vooraf gedacht en 
daarnaast hebben we in 2015 nog afrekeningen over 2014 moeten betalen. Per saldo leidt dit tot een nadeel 
van € 22.000 in 2015. We zetten een bedrag van € 8.000 in uit het sportbeleidsplan om een deel hiervan af te 
dekken. Daarnaast hebben we in dit programma een voordeel op de inkoop van energie (gas) van € 14.000. Dit 
bedrag nemen we incidenteel mee in de voorjaarsbrief omdat het structurele effect benodigd is voor de 
ombuigingen. 
Het onderhoud van het tennispark is aan ZTC overgedragen. Dit heeft een daling van zowel de baten als lasten 
met € 10.000 tot gevolg. 
De structurele huurinkomsten van € 9.000 voor ’t Achterhoes vallen weg. Hier staat een voordeel tegenover van 
€ 10.000 door het wegvallen van de beheervergoeding voor dorpshuis de Oude Molen. 
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Ten slotte vallen de kapitaallasten in 2015 € 32.000 lager uit dan geraamd. Hier staat een lagere onttrekking 
aan de reserve IAB tegenover. 
 
 
Cluster 6 || Sociale Voorzieningen en Maatschappeli jke Dienstverlening 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en zelfredzaam is. Wanneer mensen 
niet meer zelfredzaam zijn, ondersteunen wij ze om dit weer te worden. Dit vormt de pijler voor dit cluster. 
Hierbij streven we naar een vorm van (tijdelijke) ondersteuning en stimulering van eigen kracht. De 
decentralisaties maken onderdeel uit van dit cluster.  
 
Transities sociaal domein - Voor de transities verwijzen we naar het monitoringsdocument dat aan de 
projectenrapportage is toegevoegd. Aan de raad is inmiddels gemeld dat een volledige monitor nog niet 
geleverd kan worden door  het ontbreken van landelijke gegevens. De realisatiecijfers voor jeugdhulp over het 
1e kwartaal worden in juni aangeleverd. In de monitoring zijn de meest actuele inzichten met betrekking tot de 
budgetten uit de meicirculaire opgenomen.  
 
Aanpassen exploitatie 2015 - Cluster 6 laat een nadeel van € 44.000 zien. De meicirculaire leidt tot een 
voordelige bijstelling van de beschikbare middelen voor de decentralisaties in 2015 van € 54.000. Dit is wel incl. 
de tijdelijke toelage voor de huishoudelijke hulp van € 316.000. De uitgaven zijn conform de afspraken met de 
raad aangepast met het zelfde bedrag. Dat geeft in dit cluster per saldo een nadeel van € 44.000 en in cluster 9 
een voordeel van hetzelfde bedrag.  
Daarnaast zijn een drietal budgetten van de oude WMO aangepast op basis van de cijfers uit de jaarrekening. 
Het collectief vervoer laat, mede dankzij het vrijwilligersvervoer, een overschot van € 35.000 zien. Ook de 
uitgaven van woningaanpassingen kunnen op basis van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren  met € 
35.000 worden afgeraamd. Op de uitgaven van rolstoelen is een nadeel van € 35.000 te zien. Per saldo resteert 
een bedrag van € 35.000 wat we kunnen inzetten voor de tekorten op de nieuwe WMO-taken.  
 
 
Cluster 7 || Gezonde Leefomgeving  
De pijler voor dit cluster is een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Een leefomgeving die van de inwoners 
een hoge waardering krijgt. De gemeente streeft  naar herstel daar waar de leefomgeving uit balans dreigt te 
raken. Voor een gezonde en duurzame leefomgeving moeten problemen als wateroverlast, bodemvervuiling, 
teruglopende biodiversiteit en de uitputting van energiebronnen worden voorkomen of opgelost.  
 
Energieloket en bewonersinitiatieven - Het energieloket is samen met provincie en de Drentse gemeenten 
gerealiseerd en  sinds maart operationeel. Door bewoners in de gemeente is de energiecoöperatie Drentse Aa  
voor duurzame energie opgericht.  Een aantal bewonerscollectieven hebben we ondersteund voor de realisatie 
van een moestuin. 
 
Snel internet - In verschillende kleine kernen zijn groepen bewoners actief om de mogelijkheden van snel 
internet te onderzoeken. Bijvoorbeeld in Donderen, Midlaren, Zeijen, Zuidlaarderveen en Bunne/Winde. De 
gemeente en de kwartiermaker van de provincie ondersteunt en faciliteert de lokale initiatieven. 
 
RUD - De regionale uitvoeringsdienst (RUD ) heeft afgelopen periode gewerkt aan de zogenaamde Drentse 
maat. Dit betekent concreet :Een vergunning- toezicht- en handhavingsniveau dat past bij de schaal, omvang 
en aanwezigheid van bedrijven  op Drents niveau. In combinatie met een vooraf afgesproken efficiencykorting 
van 10% betekent dit een aanzienlijk structureel financieel voordeel voor Tynaarlo 
 
 
Houtsnippers - We zetten samen met een kippenhouder uit Bunne ons snoeihout om in brandbare snippers 
voor de kachel waarmee de ondernemer zijn stal verwarmt. Een initiatief waardoor onze snippers niet meer 
naar het buitenland gaan, Dit scheelt vele kilometers voor transport en daarmee brandstof.  
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Snoeiklussen - De snoeiklussen voor de winterperiode zijn alle conform de planning uitgevoerd. Een bijzondere 
klus was het zogenoemde verruimen van het recreatiegebied Zuidlaardermeer. Hier is fors gedund, ingezaaid 
en herbeplant. Het gebied kan weer een aantal jaren vooruit.  
 
Rotonde Paterswolde - De rotonde Hoofdweg Paterswolde is ingeplant met bloeiende vaste planten. Dat is 
bijzonder want onze buitenruimte kenmerkt zich door eiken, gras en hagen.  
 
Aanpassen exploitatie 2015 - Cluster 7 laat een incidenteel voordeel van € 41.000 zien en een structureel 
voordeel van € 3.000. Het voordeel bestaat voor een bedrag van € 24.000 uit BRIM-subsidie  
(monumentensubsidie) die betrekking heeft op voorgaande jaren en een bedrag van € 17.000 aan lagere 
kapitaallasten. Het structurele voordeel van € 3.000 heeft betrekking op milieubeheer.  
Daarnaast zijn er een aantal budgettair neutrale wijzigingen op het gebied van riolering. De kapitaallasten en de 
veegkosten vallen lager uit en de baten en lasten m.b.t. vergunningen waterbeheer vallen weg. De voordelen op 
riolering vallen weg tegen een lagere bijdrage uit de voorziening riolering.  Ook op het gebied van afval zijn een 
aantal budgettair neutrale wijzigingen te vinden. De kapitaallasten vallen lager uit en een aantal bijstellingen op 
basis van de jaarrekening en andere ontwikkelingen leveren een voordeel op. Dit voordeel valt weg tegen een 
lagere bijdrage uit de voorziening afval. 
 
 
Cluster 8 || Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesti ng 
Dit cluster draagt bij aan de pijlers: een leefbare woon- en werkomgeving, een goede bereikbaarheid, speciale 
aandacht voor de centra, een vitaal platteland en een op de vraag afgestemde woningbouw. Binnen dit cluster 
worden beleid, visies en plannen opgesteld ten aanzien van de fysieke leefomgeving. Er wordt ontwikkeling- en 
uitnodigingsplanologie uitgevoerd via locatieontwikkelingen. Dit houdt in, dat we zelf locaties ontwikkelen en ook 
open staan voor initiatieven van ontwikkelaars vooral op basis van het bijbehorende structuurplan en 
particuliere bouwplaninitiatieven. Ook vergunningverlening, toezicht en handhaving behoren tot dit cluster.  
 
Ruimtelijke ordening - De dorpsagenda voor Vries is in samenspraak met de inwoners, ondernemers en 
instellingen van Vries gemaakt. Op 30 juni wordt dit door de raad behandeld.  
 
Luchthaven - Rond de luchthaven zijn diverse activiteiten in ontwikkeling en werken we vanuit de centrale 
doelstelling uit de ontwikkelvisie: breng economische motoren en reuring naar het gebied . Resultaat hiervan is 
onder andere het Living Lab, dat is opgestart. Daarnaast  zijn we in gesprek met de provincie en Groningen 
Airport Eelde over de ontwikkeling van een iconische zonne-akker. Flora Holland en de gemeente Groningen 
werken aan een stedelijk distributieknooppunt. Tevens faciliteren we de vestiging van een zogenoemd Safety-
centrum. In dit centrum zijn straks de luchthavenbrandweer, de traumaheli en UMCG Ambulancezorg 
gehuisvest. 
 
Vitaal platteland - Voor de pijler een vitaal platteland ronden we samen met diverse particuliere grondeigenaren 
het project ‘Herstel Boerenerven Winde-Bunne’ en het project ‘Herstel particuliere Landschapselementen’ 
succesvol af. Ook het project Herinrichting Peize met als resultaat ‘De Onlanden’ en de ‘Koppeling Grote 
Masloot - Eelderdiep’ zijn gerealiseerd Alle dorpen hebben daarnaast een eigen dorpsagenda opgesteld. In 
deze agenda staan de punten waarop een dorp wil inzetten en de gemaakte afspraken hierover met de 
gemeente.. 
 
Vergunningverlening en toezicht & handhaving - De dienstverlening op gebied van Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving is zodanig ingericht dat we met onze huidige capaciteit aan de minimale wettelijke 
taken voldoen. We staan voor een integrale aanpak als het over handhaving gaat. Dit betekent dat er 
afstemming plaatsvindt over de verschillende handhavingsprogramma’s heen en dat we breder kijken dan het 
specifieke vakgebied waarin een handhaver opereert. Zo zoeken wij ook actief andere instanties op om 
ongewenste situaties aan te pakken of te voorkomen 
 
Gemeentelijk vastgoedprogramma -Hiervoor wordt strategisch beleid voorbereid.  We brengen eerst al het 
gemeentelijk gebouwd vastgoed in beeld. Een eigen volledig ingericht begrotingsprogramma Maatschappelijk 
Vastgoed volgt daarna  Dit krijgt een plek in de begroting van 2017. 
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Energielandgoed - Op dit moment zijn we in gesprek met EON over het realiseren van een zonnepark op 
gronden ten zuiden van Vriezerbrug. Een zonnepark waarbij inwoners meeprofiteren van zonne-energie. 
 
Aanpassen exploitatie 2015 – Cluster 8 laat een incidenteel nadeel van € 16.000 zien. Dit nadeel is het gevolg 
van het intrekken van twee dwangsommen. Het opleggen van de dwangsommen heeft in een eerder jaar tot 
een voordeel geleid. Daarnaast is sprake van een budgettair neutrale wijziging. Het organiseren van de 
tentoonstelling architectuur en landschap brengt extra lasten en baten van € 5.000 met zich mee. 
 
 
Cluster 9 || Financiering 
Dit cluster heeft als belangrijkste pijlers de algemene uitkering, de lokale heffingen, treasury, dividend, 
financieringsfunctie en onvoorziene baten en lasten. Tevens is de budgetcyclus in dit cluster opgenomen.  
 
Vennootschapsbelasting - Op 26 mei j.l. heeft de eerste kamer ingestemd met de modernisering van de wet op 
de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Deze wet heeft tot gevolg dat wij voor 
sommige activiteiten belastingplichtig zijn vanaf 2016. We zijn reeds gestart met een inventarisatie om te 
bepalen waar dit speelt.  
 
Digitalisering van de facturen - Op 1 mei is de hele organisatie aangesloten op de digitale facturen stroom. Het 
project digitalisering is daarmee succesvol afgerond.  
 
Algemene uitkering - Op basis van de meicirculaire moet de raming van de algemene uitkering negatief worden 
bijgesteld met € 305.000 (excl. decentralisaties). In totaal is het nadeel op de algemene uitkering voor 2015 € 
395.000, maar omdat we bij de jaarstukken 2014 reeds € 90.000 hadden toegevoegd aan de exploitatie voor de 
algemene uitkering resteert er nu een nadeel van € 305.000.  De voornaamste reden voor de tegenvaller op de 
algemene uitkering is gelegen in een forse daling  van het accres voor 2015. Dit is een direct gevolg van lagere 
rijksuitgaven (samen trap op, trap af). Daartegenover staat een voordeel als gevolg van wijzigingen in de 
uitkeringsbasis en maatstaven waarmee de hoogte van de algemene uitkering is berekend.  
 
Aanpassen exploitatie 2015 - Het cluster financiering laat een incidenteel nadeel van € 445.000 zien en een 
structureel voordeel van € 232.000. Het incidentele nadeel is het gevolg van een nadelige aanpassing van de 
algemene uitkering met € 305.000 (excl. decentralisaties). Daarnaast zijn er per saldo nadelige rente-effecten 
van € 159.000 te zien (incl. rentetoevoeging reserves). Ook het dividend van de BNG en Essent samen  valt € 
7.000 lager uit dan geraamd. De OZB-opbrengsten vallen € 80.000 lager uit dan verwacht. Dit komt doordat de 
in de tariefberekening meegenomen belastingcapaciteit te hoog was en door leegstand bij niet-woningen. 
Daarnaast kent dit cluster nog een aantal incidentele voordelen. Het voor de organisatie van de 
waterschapverkiezingen gereserveerde bedrag van € 46.000 is niet nodig. Op de interne dienst hebben we per 
saldo een voordeel op de kapitaallasten van € 6.000 en een aanbestedingsvoordeel op energie van € 9.000. 
Ook zijn in dit cluster op basis van de meicirculaire de extra inkomsten ad € 44.000 van de decentralisaties 
opgenomen. Zie cluster 6 voor meer toelichting. 
Het structurele voordeel heeft voor € 191.000 betrekking op areaaluitbreidingen. Hier staat een even groot 
nadeel tegenover in cluster 2. De rest van het structurele voordeel is het (technische) gevolg van het besluit van 
de raad bij de jaarstukken 2014 om de reserve brandweermaterieel op te heffen en het saldo toe te voegen aan 
de reserve met inkomstenfunctie. Zie ook cluster 1. 
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Overige onderwerpen  
 
VAKO 
 
Vervanging bestaande kleed- en kantineaccommodatie VAKO 
Op 4 maart 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met een plan ter vervanging van de bestaande 
kleed- en kantineaccommodatie VAKO op locatie Sportlaan. Volgens dit plan bekostigt VAKO de 
kantine en bestuurskamer; de gemeente neemt de kleedaccommodatie voor haar rekening. Volgens 
het plan gaat na oplevering en voor ingebruikneming van de kantine en bestuurskamer in eigendom over naar 
de vereniging. 
Voor de buitensportverenigingen heeft de gemeenteraad in de meerjarenbegroting een taakstelling 
opgenomen met betrekking tot de buitenkleedkamers (zie perspectievennota 2014 nr. 30, € 28.750). Op basis 
van de bestaande bruikleenovereenkomsten zijn buitensportverenigingen geen vergoeding verschuldigd voor 
het gebruik van kleedkamers. Het is de bedoeling hiervoor in de toekomst wel een huur te vragen. In dat 
verband is - gelet op de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen - overleg geweest met voetbalvereniging 
VAKO. VAKO heeft aangegeven ervoor te kiezen het hele gebouw over te nemen na realisatie en voor in 
gebruik neming ervan. Dat wil zeggen, kantine gaat over naar VAKO en de kleedkamers gaan over naar een 
nieuw op te richten stichting. Hierdoor hoeft de gemeente geen voorziening onderhoud voor het gebouw aan te 
houden en besparen we structureel bedrag van ruim € 9.000. 
Bijkomend voordeel is dat gemeenten in de toekomst waarschijnlijk geen btw belaste exploitatie op sport meer 
kunnen voeren. Wat een flink BTW-nadeel voor de gemeente tot gevolg kan hebben. Gemeenten zijn geen 
organisaties met een winstoogmerk. Een instelling/stichting die accommodaties heeft met als doel “de 
gelegenheid bieden tot sport,” komt wel in aanmerking voor een btw belaste exploitatie. Het overdragen van het 
gehele gebouw aan VAKO en nieuw op te richten stichting is ook in dit opzicht gunstig voor de gemeente. 
 
Gevraagd besluit 
Op 4 maart 2014 heeft de raad voor de realisatie van het kantine- en kleedgebouw een krediet met economisch 
nut van € 845.000 ter beschikking gesteld. Dit bedrag is gedekt uit een eigen bijdrage VAKO van € 175.000 en 
uit de reserve IAB voor de kapitaallasten die samenhangen met de rest van de investering ad € 670.000. De 
eigen bijdrage VAKO bestaat uit € 90.000 contanten en € 85.000 aan lening die VAKO van ons ontvangt.  
Omdat het plan nu is dat het volledige pand over gaat naar de nieuw op te richten stichting door VAKO is een 
krediet met maatschappelijk nut nodig i.p.v. economisch nut. Derhalve vragen we de raad in te stemmen met 
het omzetten van het krediet met economisch nut ad. € 845.000 excl. BTW in een krediet met maatschappelijk 
nut van € 845.000 excl. BTW. De dekking blijft de reserve IAB voor een bedrag van € 670.000 en de eigen 
bijdrage van VAKO. De uitgaven voor de bouw zullen voornamelijk in 2015 plaatsvinden. Er is een stichting 
exploitatie sportaccommodatie opgericht, die de kleedaccommodatie in eigendom en exploitatie heeft én de 
velden huurt van de gemeente. Deze stichting verhuurt de velden aan de voetbalvereniging VAKO. De lening 
zal niet naar het bestaande VAKO gaan, maar naar de nieuw opgerichte stichting, die de lening aangaat voor 
de aankoop van de kleedaccommodatie. 
 
Nieuw beleid 2015 
 
In de begroting 2015 hebben we opgenomen dat we tweemaal per jaar een afweging willen maken over de 
inzet van (extra) middelen. De eerste afweging voor 2015 heeft plaatsgevonden in de begroting 2015, waarin 
voorstellen voor nieuw beleid zijn opgenomen. Het tweede moment is nu, bij de voorjaarsbrief. Onderstaand zijn 
enkele voorstellen nieuw beleid opgenomen en toegelicht. In ons manifest hebben we opgenomen bij nieuw 
beleid te komen met voorstellen voor financiële dekking, waarbij structurele uitgaven worden gedekt door 
structurele inkomsten. Daarom doen we ook een voorstel op welke wijze de kosten voor het nieuw beleid 
kunnen worden gedekt, zonder de begroting te verzwaren.  
 
Veiligheidshuis - Openbare orde en veiligheid (cluster 1) 
In het Veiligheidshuis Drenthe werken justitiële partners, zorginstellingen en gemeenten samen aan een veilige 
maatschappij. Het Veiligheidshuis richt zich op een relatief kleine groep burgers die veelvoorkomende 
criminaliteit en overlast veroorzaken: veelplegers, overlastgevende jeugd, plegers van woninginbraken en 
winkeldiefstallen en daders van huiselijk geweld. Vaak hebben deze personen (en de gezinnen waar ze bij 
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horen) problemen op allerlei gebieden in hun leven. Dit maakt de aanpak of oplossing van die problemen 
complex. 
Voor zaken die in het Veiligheidshuis Drenthe worden behandeld, is het niet gelukt om binnen de reguliere 
hulpverlening of het strafrecht een goede oplossing te vinden. Door samen te werken binnen het Veiligheidshuis 
Drenthe willen de aangesloten instanties criminaliteit, overlast en gevoelens van onveiligheid in de samenleving 
voorkomen en verminderen. 
De structurele last voor deelname aan het veiligheidshuis is € 10.000 en kan worden opgevangen binnen de 
voor OOV beschikbare budgetten.  
 
RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) – Openbare orde en veiligheid (cluster 1) 
De hedendaagse georganiseerde misdaad kan worden omschreven als een industrie. Louter strafrechtelijk 
vervolging volstaat niet meer in de aanpak er van. De georganiseerde criminaliteit vraagt om een 
georganiseerde overheid. De meest effectieve aanpak bestaat uit zowel strafrechtelijke, fiscale en/of 
bestuurlijke maatregelen. Het RIEC Noord (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) ondersteunt en 
adviseert het lokale bestuur in de drie noordelijke provincies bij de aanpak van de georganiseerde en 
ondermijnende criminaliteit. Het RIEC Noord faciliteert een structurele en integrale aanpak door enerzijds een 
samenwerking tussen de aangesloten convenantpartners te organiseren en anderzijds het bestuur te adviseren 
over de mogelijkheden van de bestuurlijke aanpak. Het RIEC Noord richt zich met de bestuurlijke aanpak op 
drie hoofddoelen: 
1. Voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd. 
2. Voorkomen dat er een vermenging tussen de onderwereld en bovenwereld ontstaat 
3. Het doorbreken van economische machtsposities die zijn opgebouwd met crimineel vermogen 
Het RIEC Noord functioneert in de aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit zowel als 
informatieknooppunt als expertisecentrum. Convenantpartners kunnen (onder voorwaarden) via het RIEC 
Noord informatie met elkaar delen en het RIEC Noord kan zijn partners van de laatste informatie voorzien. 
De structurele last bedraagt € 3.000 en kan worden opgevangen binnen de voor OOV beschikbare budgetten.  
 
Eikenprocessierups (cluster 7) 
De eikenprocessierups nadert onze gemeentegrenzen. De gemeente is verantwoordelijk voor de bestrijding. De 
kosten hiervoor hebben we tot nu toe kunnen opvangen binnen de begroting, maar omdat de druk op de 
begroting toeneemt is dit niet meer mogelijk. De omvang van het probleem wordt ook groter. Op dit moment 
schatten we de jaarlijkse kosten voor de bestrijding op € 10.000. Afhankelijk van de ontwikkeling van de plaag 
van de eikenprocessierups kan dit bedrag in de toekomst toenemen. De dekking van de structurele kosten van 
€ 10.000 hebben we gevonden binnen budgetten voor milieubeheer algemeen (programma 20).   
 
Aanlegplaats De Punt (cluster 3) 
Het voornemen is om deze locatie aantrekkelijker te maken voor het aanleggen van (recreatieve) boten. Dit 
gebeurt door de aanlegmogelijkheden te verbeteren over een lengte van circa 240 meter, een tegelpad aan 
te leggen en een aantal voorzieningen voor de vaarrecreanten te realiseren, waaronder stroomvoorziening en 
een watertappunt. Op de wal is het voornemen om een verblijfsplaats in te richten, met een picknicktafel, 
enkele bankjes, bestrating en beplanting. De gehele aanleglocatie zal hiermee een uitnodigende en 
vriendelijke uitstraling krijgen voor zowel vaarrecreanten als passerende landrecreanten (bv. fietsers). 

De kosten kunnen worden gedekt uit het budget Tynaarlo Verbindt.  
 
Aansluiten EemsDollardRegio (EDR) (cluster 3) 
De EDR is de noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens die in 1977 werd opgericht. 
Het kantoor is gevestigd in Bad Nieuweschans. Het is uitgegroeid tot een Nederlands-Duits 
ontmoetingscentrum waar grensoverschrijdende bijeenkomsten en andere activiteiten plaatsvinden en talrijke 
grensoverschrijdende projecten op weg gebracht worden. Internationale samenwerking betreft een ambitie uit 
het Collegemanifest gemeente Tynaarlo. EDR heeft hierin een sterke voorkeur omdat het gebied internationaal 
gericht is en in de nabije omgeving is. Tevens wordt dit als kansrijk gezien omdat er met multiplier effect vanuit 
gaat ter financiële ondersteuning van projecten.  
De kosten bedragen jaarlijks € 3.000. Deze kunnen worden opgevangen binnen het budget Tynaarlo Verbindt 
voor de komende drie jaar. Na deze drie jaar willen we de effecten evalueren en op basis daarvan eventueel 
besluiten over te gaan tot structurele aansluiting.  
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Digitalisering milieudossiers (cluster 7) 
De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) wil een efficiencykorting realiseren. Hiervoor moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. Dat zijn onder meer het digitaal beschikbaar hebben van milieudossiers en het 
realiseren van verbinding met het zaaksysteem van de RUD. De kosten voor het digitaliseren van de 
milieudossiers worden geraamd op € 53.000. Voor deze kosten is dekking binnen de begroting aanwezig. In de 
begroting 2015 is een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld voor het aanleggen van een meetpunt in een 
koude klinkerweg. Dit meetpunt is in 2014 al aangelegd ten laste van budgetten in de begroting 2014. Het 
bedrag dat daarmee in 2015 beschikbaar is, wordt niet ingezet. Daarnaast blijkt het naar 2015 meegenomen 
bedrag voor frictiekosten RUD niet nodig en is er ruimte binnen het budget onvoorzien milieu.  
De kosten van de verbinding met het zaaksysteem van de RUD moeten de komende maanden duidelijk 
worden. Voor de dekking van structurele kosten kan het budget onvoorzien milieu in ieder geval worden 
ingezet. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de structurele kosten zal dit worden meegenomen in de 
eerstvolgende bijstelling van de begroting (inclusief dekkingsvoorstel).  
 
Onderzoek onderhoud openbare ruimte (cluster 2) 
Voor Onderhoud en beheer openbare ruimte stellen we, naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer 
Tynaarlo voor om een extern onderzoek uit te voeren waaruit objectief naar voren moet komen welke 
investeringen en welk (structureel) onderhoud nodig zijn bij verschillende kwaliteitsniveaus voor het beheer in 
de openbare ruimte (wegen- en groenonderhoud). De begroting 2016 stellen wij nu op, op basis van de 
beschikbare middelen die in de begroting 2016 zijn opgenomen voor beheer openbare ruimte in de clusters 2 
en 7. De grotere knelpunten worden verwacht in de jaren vanaf 2017.  
Voor de kosten van dit externe onderzoek willen we een bedrag van € 30.000 beschikbaar houden. Omdat we 
in 2015 veel meer uren aan grondexploitaties besteden dan was begroot, is er sprake van een voordeel van € 
154.000 ten opzichte van de begroting. Hiervan willen we € 30.000 inzetten voor de kosten van het onderzoek.  
 
Naast de grote overschrijding van kosten op zorg en het tekort aan budget op de financiering van het 
accommodatiebeleid, is de post ‘kosten beheer openbare ruimte’ ook een belangrijk thema om nader uitgewerkt 
te worden en integraal afgewogen.  
 
Heel concreet stellen wij voor – als wijziging op de begroting 2015 – onderstaand nieuw beleid uit te voeren en 
de kosten te dekken zoals in onderstaande tabel is opgenomen. 
 

 

Nieuw beleid 2015 2016 2017 2018

Gemeentelijke bijdrage veiligheidshuis 10.000 10.000 10.000 10.000
Gemeentelijke bijdrage RIEC 3.000 3.000 3.000 3.000
Dekking vanuit budgetten OOV -13.000 -13.000 -13.000 -13.000

Bestrijding eikenprocessierups 10.000 10.000 10.000 10.000
Dekking vanuit budgetten milieubeheer -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Aanlegplaats De Punt 20.000
Dekking vanuit budget Tynaarlo Verbindt -20.000

Aansluiten EemsDollard Regio (incidenteel 3x) 3.000 3.000 3.000
Dekking vanuit budget Tynaarlo Verbindt -3.000 -3.000 -3.000

Digitalisering milieudossiers 53.000
Koppeling zaaksysteem RUD PM PM PM
Dekking vanuit vrijval budget meetpunten -20.000
Dekking vanuit meegenomen gelden frictiekosten -20.000
Dekking vanuit onvoorzien milieu -13.000 PM PM PM

Onderzoek onderhoud buitengebied 30.000
Dekking vanuit voordeel projecturen 2015 -30.000

Financieel effect nieuw beleid 0 0 0 0
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Voorstel verwerking aanpassing exploitatie 2015  
Het incidentele nadeel in 2015 ad. € 265.000 wordt gedekt door middel van een onttrekking aan de Argi. Het 
structurele nadeel van € 70.000 wordt gedekt door middel van een onttrekking aan de Argi. Voor 2016 en 
volgende jaren wordt het structurele nadeel meegenomen in de perspectievennota 2015, in de begroting 2016 
en in de meerjarenraming 2017 - 2019.  
 
 
Voorstel voor besluitvorming over de uitkomsten van  deze rapportage  
 

1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 mei 
2015. 

2. Het incidentele nadeel 2015 ad € 265.000 te dekken door middel van een onttrekking aan de Argi; 
3. Het structurele nadeel ad € 70.000 in 2015 te dekken door middel van een onttrekking aan de Argi; 
4. Het structurele nadeel ad € 70.000 vanaf 2016 op te nemen in de meerjarenraming; 
5. Instemmen met de voorstellen voor nieuw beleid en de voorgestelde dekking;   
6. In te stemmen met het omzetten van het krediet met economisch nut voor de kantine en 

kleedaccommodatie VAKO ad € 845.000 in een krediet met maatschappelijk nut ad € 845.000 met als 
dekking een bijdrage van VAKO en de nieuw opgerichte stichting  ad € 175.000 en een onttrekking uit 
de reserve IAB ad € 670.000. 

7. De lening van € 85.000 met een looptijd van 20 jaar en een rente conform het vastgestelde 
leningenbeleid verstrekken aan de nieuw op te richten stichting waar de kleedkamers voor VAKO aan 
overgedragen worden i.p.v. aan VAKO. 

8. Kennis nemen van de projectenrapportage. 
 
 
Wij vertrouwen erop u met deze brief op hoofdlijnen op een korte en bondige manier te hebben geïnformeerd 
over de belangrijkste ontwikkelingen en noodzakelijke bijstellingen en leggen deze voor besluitvorming aan de 
gemeenteraad voor. De vergadering waarin deze tussenrapportage wordt behandeld staat gepland op 30 juni 
2015. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Detailoverzicht afwijkingen 
Bijlage 2: Realisatie ombuigingen en taakstellingen 
Bijlage 3: Projectenrapportage
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Bijlage 1  
 
Bedragen afgerond op € 1.000 
 
Detailoverzicht afwijkingen voor bestemming  

Omschrijving  Lasten  Baten  V/N I/S 

Cluster 1 
Burgernet -10.000  N S 
Cluster 2 
Kapitaallasten 66.000  V I 
Minder uren wegen 124.000  V I 
Areaaluitbreidingen -191.000  N S 
Vegen 18.000 12.000 V S/I 
Inzetten voordeel vegen voor wegen -18.000 

-12.000 
 N 

N 
S 
I 

Verkeerseducatie 32.000 -32.000 V/N S 
Cluster 3 
Meerschap 9.000  V I 
Markten -63.000 35.000 N/V S 
Opnemen taakstelling markten 28.000  V S 
Cluster 4 
Lagere kapitaallasten IAB 286.000  V I 
Natuur- en milieueducatie -4.000 4.000 N/V S 
Volwasseneneducatie 66.000 -66.000 V/N S 
MFA Yde gebruikersdeel 78.000 -78.000 V/N S 
Cluster 5 
Ophoging IAB-budget  -173.000 -1.000 N/N I/S 
Leegstandsbeheer Paterswolde Noord -23.000 6.000 N/V I 
Huurinkomsten ‘t Oelebred  -30.000 N I 
Overdracht zwembaden -27.000 5.000 N/V I 
Inzet sportbeleidsplan voor afdekken zwembaden 8.000  V I 
Voordeel op inkoop energie 14.000  V I 
ZTC overdracht onderhoud 10.000 -10.000 V/N I 
Huurinkomsten ‘t Achterhoes  -9.000 N S 
Beheervergoeding dorpshuis Oude Molen  10.000 V S 
Lagere kapitaallasten 32.000  V I 
Cluster 6 
Aanpassingen uitkeringen decentralisaties -54.000 10.000 N/V I 
Collectief vervoer 35.000  V S 
Woningaanpassingen 35.000  V S 
Rolstoelen -35.000  N S 
Voordeel op WMO inzetten voor nieuwe WMO-taken -35.000  N S 
Cluster 7 
Brim 24.000  V I 
Milieubeheer algemeen 3.000  V S 
Lagere kapitaallasten begraven 17.000  V I 
Vegen GRP 30.000 12.000 V S/I 
Lagere onttrekking voorziening riolering -30.000 

-12.000 
 N 

N 
S 
I 

Vergunningen in het kader van waterbeheer 11.000 -11.000 V/N S 
Lagere kapitaallasten riolering 62.000  V I 
Lagere onttrekking voorziening riolering -62.000  N I 
Technische aanpassing ivm voorziening riolering 254.000 -254.000 V/N S 
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Lagere kapitaallasten reiniging 30.000  V I 
Lagere onttrekking voorziening reiniging -30.000  N I 
Diverse aanpassingen reiniging 7.000 61.000 V/V S 
Lagere onttrekking voorziening reiniging -68.000  N S 
Technische aanpassing ivm voorziening reiniging 113.000 -113.000 V/N S 
Cluster 8 
Intrekken dwangsommen  -16.000 N I 
Tentoonstelling architectuur en landschap -5.000 5.000 N/V I 
Cluster 9 
Algemene uitkering -305.000    
Decentralisaties  44.000 V I 
Diverse rente effecten 146.000 -221.000 V/N I 
Dividend BNG -25.000  N I 
Dividend Essent 18.000  V I 
OZB -80.000  N I 
Waterschapverkiezingen 46.000  V I 
Areaaluitbreiding 191.000  V S 
Interne dienst voordeel kapitaallasten 63.000  V I 
Interne dienst voordeel energie 9.000  V I 
Totaal inciden teel voor bestemming  15.6.000 -18.3.000 V/N I 
Saldo incidenteel voor bestemming              -/-27.000 (tekort)  
Totaal structureel voor bestemming  447.000 -/-454.000 V/N S 
Saldo structureel voor bestemming                -/-7.000 (tekort)  
 
 
 
Overzicht af wijkingen na bestemming (mutaties reserves)  

Omschrijving  Lasten  Baten  V/N I/S 

Cluster 1 
Opheffen reserve brandweermaterieel lagere 
onttrekking  

 -95.000 N S 

Cluster 4 
Lagere onttrekking reserve IAB ivm lagere 
kapitaallasten 

 -65.000 N I 

Cluster 5 
Lagere onttrekking reserve IAB ivm lagere 
kapitaallasten 

 -32.000 N I 

Cluster 9 
Onttrekken rente reserve Armi ivm toevoegen 
reserve brandweermaterieel 

 32.000 V S 

Rente toevoeging reserves -84.000  N I 
Interne dienst 
Lagere onttrekking reserve mechanisatie buitendienst 
ivm kapitaallasten 

 -57.000 N I 

Totaal incidenteel reserves  -84.000 -154.000 N/N I 
Saldo incidenteel reserves            -/-238.000 
Saldo incidenteel na bestemming            -/-265.000 (tekort)  
Totaal structureel reserves  0 -63.000 N S 
Saldo structureel reserves              -/-63.000 
Saldo structureel na bestemming               -/-70.000 (tekort ) 
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Bijlage 2: realisatie ombuigingen en taakstellingen  
 
In deze bijlage bij de voorjaarsbrief 2015 is de realisatie van de ombuigingen en taakstellingen opgenomen voor 
het boekjaar 2015.  
 
1. Totaaloverzicht realisatie taakstellingen 2015 
 
In onderstaand overzicht zijn de totale taakstellingen op de cluster en de bedrijfsvoering opgenomen. Hieruit 
blijkt dat de totale nog te realiseren taakstelling voor 2015 ruim € 64.000 bedraagt. Het niet realiseren van (een 
deel van) de taakstellingen heeft direct effect op het begrotingsresultaat. De verwachting voor 2015 is 
vooralsnog dat de gehele taakstelling voor dit boekjaar gerealiseerd gaat worden.  
 
 2015 

  

Onderwijshuisvesting (PPN 2013) 200.000 

Opgelegde taakstelling clusters (B 2015) 1.364.700 

Opgelegde taakstelling bedrijfsvoering 167.000 

Totaal opgelegde taakstelling per 2015   1.731.700 
  

Realisatie taakstelling onderwijs - 200.000 

Realisatie taakstellingen clusters  - 1.300.489 

Realisatie taakstelling bedrijfsvoering - 167.000 

Totaal gerealiseerd per 1 mei 2015  - 1.667.489 

  

Nog te realiseren per 1 mei 2015  64.211 
 
 

2. Toelichting per cluster 
 
Per cluster is opgenomen welke ombuigingen en taakstellingen in de begroting 2015 waren opgenomen en in 
hoeverre deze zijn gerealiseerd. Eventuele risico’s en knelpunten zijn ook vermeld.  
 
nr Cluster 0: Algemeen bestuur  2015 

1 Gemeentelijke bijdrage gemeenschappelijke 
regelingen - 

2 Pensioen wethouders 45.000 

3 Communicatie 15.000 

4 Dienstverlening publiekszaken - 

 Totaal taakstellingen begroting 2015 60.000 

 Gerealiseerd per 1 mei 2015 - 25.000 

 Nog te realiseren per 1 mei 2015 35.000 
 
Toelichting op de realisatie: 
Intern wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor de financiering van de pensioenen van (voormalige) 
wethouders. Dit onderzoek wordt naar verwachting in de zomer afgerond. Mogelijk zal een incidentele bijdrage 
onderdeel uitmaken van het realiseren van de ombuiging.   
 
Knelpunten/risico’s bij de realisatie van de ombuigingen: 
N.v.t.  
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nr Cluster 2: Verkeer en mobiliteit 2015 

5 Belijning en markering 5.000 

6 Aanbestedingsvoordeel bermen en sloten 20.000 

7 Onderhoud bruggen, tunnels en beschoeiing 10.000 

8 Gladheidsbestrijding 15.000 

9 Onderhoud toeristische fiets- en 
wandelpaden 4.000 

10 Onkruidverharding 10.000 

11 Opheffen budget openbaar vervoer 8.550 

12 Verlagen BOR-niveau wegen 75.000 

13 Openbare verlichting 20.000 

14 Onderhoud lichtmasten 20.000 

15 Gevaarlijke verkeerssituaties 5.000 

16 Verkeersbebording 2.500 

 Totaal taakstellingen begroting 2015 195.050 

 Gerealiseerd per 1 mei 2015 - 195.050 

 Nog te realiseren per 1 mei 2015 0 
 
Toelichting op de realisatie:  
De ombuigingen binnen cluster 2 zijn gerealiseerd. Ten aanzien van de ombuiging van € 4.000 op het budget 
‘onderhoud toeristische fiets- en wandelpaden’ wordt opgemerkt dat in 2015 door het verkrijgen van een 
subsidie van het recreatieschap toeristische fietspaden kunnen worden opgewaardeerd.  
Het verlagen van het budget voor het onderhoud van wegen heeft tot gevolg dat planmatig groot onderhoud niet 
meer zal worden uitgevoerd. Hierdoor gaat de kwaliteit van de wegen achteruit. Daarnaast wordt vanuit dit 
budget bijgedragen in de kosten bij rioolconstructies, waardoor het te besteden bedrag voor wegonderhoud 
beperkt is.  
 
Knelpunten/risico’s in de realisatie van de ombuigingen:  
Het risico bestaat dat het budget voor wegenonderhoud niet toereikend is, omdat uit dit budget ook wordt 
bijgedragen aan onder meer de rioolconstructies en het opwaarderen van de toeristische fietspaden.  
 
 

Nr Cluster 3: Economische zaken, recreatie 
en arbeid 2015 

17 GR Meerschap Paterswolde - 

18 Alescon - 

 Totaal taakstellingen begroting 2015 - 

 Gerealiseerd per 1 mei 2015 - 

 Nog te realiseren per 1 mei 2015  - 
 
Toelichting op de realisatie: 
Per 1 mei 2015 zijn er nog geen voorgestelde ombuigingen gerealiseerd. Dit is conform de verwachting.  
 
Knelpunten/risico’s bij de realisatie van de ombuigingen: 
Niet van toepassing voor cluster 3. 
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Nr Cluster 4: Onderwijs 2015 

19 Stopzetten subsidie schoolbegeleiding 50.000 

 Totaal taakstellingen begroting 2015 50.000 

 Gerealiseerd per 1 mei 2015 - 50.000 

 Nog te realiseren per 1 mei 2015 0 
 
Toelichting op de realisatie: 
Met ingang  van schooljaar 2014/2015 zijn geen middelen meer voor schoolbegeleiding beschikbaar gesteld 
aan de schoolbesturen. Met de invoering van passend onderwijs zijn de besturen zelf verantwoordelijk voor 
onderwijsgebonden zorg.  
 
Knelpunten/risico’s bij de realisatie van de ombuigingen: 
Niet van toepassing voor cluster 4. 
 
 

Nr Cluster 5: Sociale samenhang en 
leefbaarheid 2015 

20 IAB - 

21 Kanteling jongerenwerk - 

22 
Herijken subsidiebeleid welzijn, zorg en 
overig 27.000 

23 Millenniumdoelen 5.000 

24 Bibliotheken - 

25 Sportstimulering 13.650 

26 Kunst- en cultuureducatie - 

27 Tarieven huur binnensportaccommodaties - 

28 
Tarief huur binnensportaccommodatie 
Zernike - 

29 Sporthal De Zwet - 

30 Kleedkamers sport - 

31 Transformeren peuterspeelzaalwerk - 

32 Speelterreinen 20.000 

 Totaal taakstellingen begroting 2015   65.650 

 Gerealiseerd per 1 mei 2015 - 65.650 

 Nog te realiseren per 1 mei 2015   0 
 
Toelichting op de realisatie: 
In 2015 wordt gewerkt aan het herijken van het subsidiebeleid. Hierover wordt nog separaat een voorstel aan 
de raad voorgelegd. Voor de realisatie 2015 geldt dat onder meer de subsidie aan De Buitenplaats is 
verminderd en de bijdrage aan de zorgstructuur tot 12 jaar is verminderd.  
De ombuiging op het terrein van sportstimulering (nr. 25) wordt onder meer gerealiseerd door het afschaffen 
van het driejaarlijks vrijwilligersfestival en vermindering van subsidiëring van sportverenigingen.  
Het college heeft in april 2015 besloten de tarieven voor huur van de binnensportaccommodaties te verhogen 
met 9%. Dit is noodzakelijk om de ombuiging in 2017 te kunnen realiseren.  
 
Knelpunten/risico’s bij de realisatie van de ombuigingen: 
Er zijn geen knelpunten voor boekjaar 2015 te vermelden.  
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Nr Cluster 6: Sociale voorzieningen en 
maatschappelijke dienstverlening 2015 

33 Sociale partners - 

34 Minima- en meedoenbeleid 50.000 

35 Maatschappelijke stages en 
boodschappendienst 20.000 

36 Bijzondere bijstand 50.000 

37 WMO PM 

 Totaal taakstellingen begroting 2015   120.000 

 Gerealiseerd per 1 mei 2015 - 105.195 

 Nog te realiseren per 1 mei 2015  14.805 
 
Toelichting op de realisatie: 
In de begroting 2015 was aangegeven dat er sprake was van een overrealisatie op de taakstellingen op cluster 
5 en 6 van totaal € 49.492. Hiervan wordt, conform de begroting 2015, € 14.000 ingezet voor de realisatie van 
het restant van de taakstelling op het Veerhuis. Het restant van € 35.492 wordt ingezet voor de realisatie van de 
ombuigingen op cluster 6.  
De maatschappelijke stages zijn geen verplichting meer. Daarnaast is de gemeentelijke bijdrage aan de 
boodschappendienst niet meer nodig, omdat de markt dit zelf heeft opgepakt.  
 
Knelpunten/risico’s bij de realisatie van de ombuigingen: 
Er zijn geen knelpunten voor boekjaar 2015 te vermelden.  
 
 
Nr Cluster 7: Gezonde leefomgeving 2015 

38 Duurzame leefomgeving 6.000 

39 Milieubeheer algemeen 3.500 

40 BOR niveau groenonderhoud 73.000 

41 Waterburcht Eelde 13.000 

 Totaal taakstellingen begroting 2015   95.500 

 Gerealiseerd per 1 mei 2015  - 82.500 

 Nog te realiseren per 1 mei 2015   13.000 
 
Toelichting op de realisatie: 
Door het aframen van het budget voor duurzame leefomgeving kunnen er minder activiteiten worden ontplooid 
en is er minder geld beschikbaar om initiatieven aan te jagen.  
De ombuiging op het groenonderhoud wordt gerealiseerd door een verdere samenwerking met Alescon. 
Daarnaast wordt het gazononderhoud nader bekeken en worden overhoeken verkocht.  
 
Knelpunten/risico’s bij de realisatie van de ombuigingen: 
De ombuiging op de Waterburcht in Eelde kon worden gerealiseerd als hiervoor een structurele subsidie kan 
worden verkregen. Voor 2015 is deze subsidie niet toegekend, wat betekent dat de ombuiging 2015 niet 
gerealiseerd kan worden. De inzet is nog steeds om de subsidie structureel te ontvangen vanaf 2016.  
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nr Cluster 8: Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting 2015 

42 Vitaal platteland 150.000 

43 Ruimtelijke ordening 50.000 

44 Vastgoed - 

 Totaal taakstellingen begroting 2015  200.000 

 Gerealiseerd per 1 mei 2015  - 200.000 

 Nog te realiseren per 1 mei 2015   0 
 
 
Toelichting op de realisatie: 
Het structurele budget van € 150.000 voor Vitaal Platteland is met ingang van 2015 opgeheven. Daarvoor in de 
plaats is een eenmalig bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld vanuit de Argi, zodat initiatieven die in de 
pijplijn zitten kunnen worden uitgevoerd en het beoogde multiplieereffect kan worden aangejaagd.  
Binnen ruimtelijke ordening is een ombuiging van € 50.000 gerealiseerd door het aframen van de budgetten 
voor onder meer bestemmingsplannen, planologie en planschades. Dit vanuit de gedachte dat initiatieven en 
incidentele uitgaven niet uit structurele budgetten bekostigd hoeven te worden.  
 
Knelpunten/risico’s bij de realisatie van de ombuigingen: 
Niet van toepassing voor cluster 8. 
 
 
nr Cluster 9: Financiering 2015 

45 Buffer algemene uitkering 200.000 

46 Rentetoerekening aan reserves 340.000 

47 Prijsindex 26.500 

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

 Totaal taakstellingen begroting 2015  578.500 

 Gerealiseerd per 1 mei 2015 - 577.094 

 Nog te realiseren per 1 mei 2015  1.406 
 
Toelichting op de realisatie: 
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 is vastgesteld in de raad van 11 november 2014.  
Wij stellen periodiek de raming van de algemene uitkering bij op basis van de meest recente circulaire van het 
rijk. Daarom is het niet nodig hiervoor nog een buffer aan te houden. Hierdoor kan een deel van de ombuiging 
binnen cluster 9 worden gerealiseerd.  
Met ingang van de begroting 2015 hanteren wij de prijsindex die door het rijk in de meest recente circulaire is 
opgenomen. Deze prijsindex is lager dan de index die eerder is toegepast. Dit levert een voordeel op.  
 
Knelpunten/risico’s bij de realisatie van de ombuigingen: 
Als het rijk de prijsindex naar boven bijstelt, zal dit meegenomen moeten worden in onze begroting. Dit heeft 
dan een negatief effect op het begrotingsresultaat.  
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3. Taakstelling bedrijfsvoering 
 
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.  
De taakstelling voor 2015 is gerealiseerd.  
 
 2015 
  

Taakstelling  1.600.000 

Verhoging vanuit begroting 2014 200.000 

Verhoging vanuit plan drie zwembaden 99.000 

Verhoging vanuit begroting 2015  100.000 

Gerealiseerd t/m 2014 - 1.832.000 

Totaal opgelegde taakstelling per 2015 167.000 

  

Gerealiseerd 2015 tot 1 mei  - 167.000 

  

Nog te realiseren per 1 mei 2015  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


