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Doel Intentie 

     
Actualisering/ digitalisering 
bestemmingsplannen 

€ 81.257 € 81.257 Deze reserve is ingesteld om 
de kosten van het project 
actualisering en digitalisering 
bestemmingsplannen te 
dekken.  

Wettelijk gezien moeten alle bestemmingsplannen om de 10 jaar worden herzien. Dit 
kan tot pieken in de uitgaven leiden die boven het reguliere budget uitgaan. Het 
aanhouden van een aparte reserve is niet noodzakelijk.  
Willen alle geplande werkzaamheden doorgang vinden, dan kan de reserve 
actualisering/digitalisering bestemmingsplannen van ruim € 81.000,- niet 
worden gemist. Voor dat bedrag moet de komende jaren al het 
actualiseringswerk worden gedaan. 

     
Openbare orde en 
veiligheid 

€ 115.040 € 115.040 Deze reserve is ingesteld om 
toekomstige kosten voor 
openbare orde en veiligheid 
uit te dekken.  

Er is geen sprake van concrete verplichtingen ten laste van deze reserve. Wel zijn er 
plannen op deze middelen in te zetten voor onder meer burgernet, veiligheidsmonitor, 
kadernota veiligheid en nieuwe initiatieven.  
In lijn van de ontwikkelingen binnen het domein van veiligheid worden wij als gemeente 
met toenemende mate gevraagd om bijdragen (structureel) te doen voor bijvoorbeeld 
het veiligheidshuis, Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC). Daarnaast gaat 
het  nieuwe beleid er toe leiden dat  er nieuwe initiatieven ontplooid  worden. Denk aan 
burgerinitiatieven zoals, buurtbemiddeling. 

     
Combinatiefunctionarissen € 295.344 € 379.425 Deze reserve is gevormd uit 

niet bestede, beschikbare 
middelen voor de 
combinatiefunctionarissen en 
is bedoeld om de kosten en 
eventuele ww-verplichtingen 
van deze functionarissen te 
dekken in de periode 2010-
2015. 

Het project combinatiefuncties 2012 – 2015 stopt per 31-12-2015. Medio 2015 volgt een 
advies t.a.v. inzet middelen uit de impulsregeling. Hierin wordt de rol van sport en 
bewegen binnen de transformatie in het sociale domein uitgewerkt. Inzet van de 
impulsregeling is gericht op doelgroepen uit het sociale domein (b.v. jeugd, ouderen, 
maatschappelijk betrokken sportverenigingen). 

     
Participatiebudget € 88.580 € 74.580 Deze reserve is ingesteld om 

inburgeringslasten te dekken 
omdat vanaf 2012 hiervoor 
geen middelen van het rijk 
meer worden ontvangen.  

De reserve is bedoeld om projecten op het gebied van participeren te kunnen 
financieren. Extra inzet wordt gepleegd op  de participatie van nieuwkomers in verband 
met de grote aantallen die dit jaar gehuisvest moeten worden, in combinatie met het 
opstarten van de sociale teams en de taalachterstanden bij jonge kinderen. 
Training van sociale teams op het herkennen van laaggeletterdheid is ook wenselijk.   
Museum De Buitenplaats wordt een organisatie die werkontwikkelplaatsen creëert. Om 
dit mogelijk te maken is een financiële bijdrage nodig. 
De transformatie brengt met zich mee dat nieuwe initiatieven uit de Tynaarlose 
samenleving gefaciliteerd moeten worden. 
 

 


