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Technische vragen jaarstukken 2014 
Definitief, 27 mei 2015  
 
Vragen gesteld door de fractie van GroenLinks 
 
1. Vraag: (pagina 14) Mooi dat er geld van de provincie en recreatieschap beschikbaar 

komt voor onderhoud van fietspaden in onze gemeente. Gesteld wordt dat de eis is dat in 
2015 gestart wordt met de uitvoering.  
• Welke 8 projecten zijn er aangemeld? 
• Hoe ziet de planning er uit om met al deze projecten in 2015 te starten?  
• Welke besluitvorming in de raad is er nodig voor deze plannen? 

 
Antwoord: 
 
Planning is om alle projecten in 2015 af te ronden (behoudens eventuele vertragingen in 
omgevingsvergunningen voor het fietspad Kerkweg) 

 
Er is geen besluitvorming in de raad nodig, behoudens eventuele 
bestemmingsplanprocedures voor fietspad Kerkweg Yde.  
Projecten worden gefinancierd vanuit de vastgestelde begroting en het subsidie gedeelte. 
 
8 projecten 

- Beton  
* Fietspaden Burg. Legroweg Eelde-Paterswolde (al aangelegd) 
* Fietspad Oude Tolweg Zuidlaren 
* Fietspad Madijk Eelderwolde 
* Fietspad Mandelanden Bunne 
* Fietspad Yde Vries Kerkweg/ Verlengde Kerkweg (afhankelijk van 
grondaankoop en vergunningen) 

 
- Halfverharding 

* Fietspad Westerseweg Midlaren  
* Fietspad Vosbergen Eelde-Paterswolde  
* Fietspad Oosterbroek Eelde-Paterswolde  
* Fietspad Duinstraat Yde-De Punt 

 
Planning is om alle projecten in 2015 af te ronden (behoudens eventuele vertragingen in 
omgevingsvergunningen voor het fietspad Kerkweg) 

 
Er is geen besluitvorming in de raad nodig, behoudens eventuele 
bestemmingsplanprocedures voor fietspad Kerkweg Yde.  
Projecten worden gefinancierd vanuit de vastgestelde begroting en het subsidie gedeelte. 
 
  

2. Vraag: (pagina 15) Hoeveel bedrijven zijn er in Tynaarlo in 2014 bij gekomen?  
• Hoeveel bedrijven zijn verhuisd dan wel gestopt in 2014? 
• Hoeveel banen zijn er in Tynaarlo in 2014 bij gekomen? 

 
Antwoord: 
Het aantal vestigingen in de gemeente is afgenomen van 2831 in 2013 naar 2760 in 
2014. Vijf bedrijven in de gemeente zijn voor zover bij ons bekend failliet verklaard.  
Het aantal banen is afgenomen van 12.016 in 2013 naar 11.548 in 2014. Deze banen zijn 
met name in de zorg en de bouw verdwenen. In de zorg is het aantal banen gedaald van 
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3384 in 2013 naar 3236 in 2014. In de bouw is het aantal banen van 625 naar 570 
gedaald.  
Op Vriezerbrug (Tynaarlo) is wel sprake geweest van banengroei. Van 1597 in 2013, 
maar 1619 banen in 2014. Er zijn daar in 2014 vier vestigingen bij gekomen.  
De hoofdbron van bovenstaande informatie is de website: http://www.tynaarlo.incijfers.nl 
 

 
3. Vraag: (pagina 21) Er ligt een plan voor onderhoud buitenkunstwerken. Aangegeven 

wordt dat er geen middelen zijn om dit plan uit te voeren.  
• Hoeveel middelen zijn nodig volgens het plan (uitgedrukt in €)? 

 
Antwoord: 
In 2012/2013  hebben wij hiervoor een offerte opgevraagd. De kosten waren eenmalig 
een grote onderhoudsbeurt voor 45.000 euro en daarna jaarlijks ca. 10.000 euro.  
In onze begroting is op dit moment ca. 7.000 euro beschikbaar voor onderhoud. 

 
 
4. Vraag: (pagina 33) T.a.v. risicomanagement/control wordt opgemerkt dat de processen 

die moeten borgen dat de organisatie op het gebied van financiën in control is door de 
accountant zijn getoetst en de resultaten goed zijn. Toch wordt hier de lat hoger gelegd. 
In 2014 is ook de positie van control opnieuw ingevuld.  
• Welke maatregelen zijn exact genomen bovenop de al bestaande processen? 

 
Antwoord: 
Het verbeteren van processen is een continu onderwerp van aandacht. Onderdeel van 
de invoering van de transities is het inrichten van nieuwe processen hiervan en krijgen 
ook de bestaande processen van de WMO extra  aandacht.   

 
 
5. Vraag: (pagina 36) Aangegeven wordt dat voor de uitvoering van centrumplan Vries  

€ 200.000,- is doorgeschoven naar 2015.  
• Graag een overzicht van de middelen die voor centrumplan Vries beschikbaar waren 

op 31 dec 2014. 
• Wat is het aandeel van de bijdragen van de provincie Drenthe in deze bedragen? 

 
Antwoord: 
Op 31 december 2014 waren de in de begroting voor centrumplan Vries opgenomen 
middelen: 
- € 200.000 bestemmingsreserve 
- € 200.000 incidenteel nieuw beleid, meegenomen naar 2015.   

 
De provincie Drenthe levert geen bijdrage aan centrumplan Vries.  
 

 
6. Vraag: (pagina 50) Opgemerkt wordt dat in 2014 twee leningen zijn afgesloten voor in 

totaal € 12 miljoen voor herfinanciering van afgeloste leningen.  
• Waarom wordt een lening afgesloten van € 6 miljoen ter herfinanciering van een 

lening van € 5 miljoen?  
• Wat was de betaalde gemiddelde rente voor de oude financiering en wat is die 

geworden na deze herfinanciering? 
 

http://www.tynaarlo.incijfers.nl/
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Antwoord: 
Eind 2013 en begin 2014 is in totaal voor € 18 miljoen aan leningen afgelost.  Dit bedrag 
was gesplitst in een lening van € 5 miljoen en een lening van € 8 miljoen die vrijvielen in 
2013 en een bedrag van € 5 miljoen die is vrijgevallen in 2014.  
De herfinanciering van deze lening is opgesplitst in drie leningen van € 6 miljoen met 
verschillende looptijden. 2 leningen zijn ingegaan eind december 2013 en 1 lening begin 
januari 2014. 
 
De leningen die in 2014 zijn afgelost hadden de volgende rentelasten 
Lening € 5 miljoen           3,434%                 = € 171.700 rente per jaar 
Lening € 6 miljoen           2,960%                 = € 177.600 rente per jaar 

 
De lening die in 2014 zijn afgesloten hebben de volgende rentelasten 
Lening € 6 miljoen           1,230%                 = € 73.800 rente per jaar 
Lening € 6 miljoen           1,290%                 = € 77.400 rente per jaar 

 
Bovenstaande informatie is ook te vinden in de jaarrekening in de tabel op pagina 50. 

 
 
7. Vraag: (pagina 19) Realisatie van diverse MFA’s aan de hand van in 2012 

bijgestelde IAB-plannen krijgt bij realisatie een NEE maar toch een oranje status. 
• Waarom is hier geen status ROOD gegeven? 

 
Antwoord: 
De planning is niet conform de bijgestelde plannen, maar toch zijn er in 2014 scholen 
nieuw gehuisvest, t.w. vernieuwbouw Menso Altingschool, MFA Zeijen, en de uitbreiding 
met het kindcentrum in Ter Borch.  

 
8. Vraag: (pagina 24) Binnen de nieuw aanbestede inzameling van afval en textiel hebben 

we 6 Fte in kunnen vullen door middel van arbeidsparticipatie. 
• Hoe is de arbeidsparticipatie precies gerealiseerd? 

 
Antwoord: 
De participatie is verdeeld in twee maal drie personen. Drie werknemers werken via onze 
huisvuilinzamelaar van Gansewinkel. De andere drie werknemers werken via het bedrijf 
Sympany (voorheen Humana) in het sorteren van kleding. Dit gebeurt bij Alescon.  

 
 
9. Vraag: (pagina 28) Door het stopzetten van de planvoorbereiding van het grootschalige 

woningbouwproject De Bronnen levert mogelijk ruimte op voor specifieke 
woningbouwplannen of -initiatieven binnen de regionale woningbouwopgave en –
afspraken (regio Groningen-Assen). 
• Wordt hiermee aangegeven dat de woningen die voor Vries bedoeld waren ook 

ergens anders in de gemeente gebouwd kunnen worden? 
 

Antwoord: 
Met deze zin wordt bedoeld dat het aantal woningen van de Bronnen (300) niet meer 
specifiek aan dit grootschalige woningbouwproject is toebedeeld. Dit aantal zou 
getalsmatig ook elders in Vries of in de gemeente gerealiseerd kunnen worden. Het 
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betekent echter niet meteen dat ergens anders ook gebouwd kan worden. Voor nieuwe 
ontwikkellocaties is uiteraard regionale instemming vereist.  
 

 
10. Vraag: (pagina 36) Op pagina 36 staat een overzicht van meegenomen gelden. Graag 

een uitleg waarom de volgende  bedragen niet zijn besteed: 
• Wooncampagne  - € 10.000 
• Preventie schuldhulpverlening € 7.500  
• Extra middelen WMO Integratieuitkering € 196.507 
• Centrum jeugd en gezin € 31.000 

 
Antwoord: 
In 2014 werd hard gewerkt aan de transitie op het sociale domein: de gemeente kreeg op 
1 januari er veel taken er bij. Gezien de omvang van deze grote klus is er voor gekozen 
ons in 2014 te richten op de transitie en in 2015 op de transformatie.  
In 2014 zijn plannen opgesteld rondom de preventieve schuldhulpverlening en een 
wooncampagne, die in 2015 worden uitgevoerd.  
 
Doordat, met name doordat in Tynaarlo veel inkomsten binnen kwamen uit de eigen 
bijdrage, hielden we op de wmo huishoudelijke verzorging geld over. 
In 2014 is minder uitgegeven (open einde regeling), maar met name meer gelden 
binnengekomen door de eigen bijdrage. Er zijn dus minder aanvragen gedaan. 
Dit is van te voren niet exact te schatten. 
 
Vanaf 2015 ontvangt Tynaarlo nog 60% van de Rijksbijdrage voor de individuele Wmo-
voorziening huishoudelijke hulp. In de kadernota ‘Samen lossen we het op’ heeft de 
gemeenteraad besloten dat deze bezuiniging één op één wordt doorberekend in de 
gemeentelijke begroting. Dat betekent een bezuiniging van ruim 8 ton. Vanaf 1 januari 
2015 wordt het beleid aangepast en wordt het grootste deel van de individuele 
voorziening omgebouwd naar een algemene voorziening waardoor inwoners hun 
huishoudelijk hulp zelf betalen en de bijdrage van de gemeente kleiner wordt.  
Wij voorzagen hier een financieel risico omdat er sprake is van een overgangstermijn tot 
1 mei 2015. Daarnaast komen er vanaf 2015 nieuwe individuele voorzieningen bij de 
gemeente te liggen namelijk Begeleiding en Dagbesteding. Ook hier heeft het Rijk 
besloten tot een flinke korting op het budget ten opzichte van de kosten in 2014 
(uitvoering nog door het Zorgkantoor).  
Daarom is voorgesteld om het financiële risico te beperken door middelen mee te nemen 
die in 2014 niet besteed zijn.  
Hetzelfde geldt voor de middelen CJG. 
 

 
11. Vraag: (pagina 42) 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. Het bedrag aan 
kwijtschelding is de laatste jaren gedaald. 
• Wat is de oorzaak dat het bedrag van kwijtscheldingen steeds lager wordt? 
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Antwoord: 
Uit de gegevens blijkt dat de kwijtschelding in de jaren 2010 t/m 2013 jaarlijks daalde, 
maar m.i.v. 2014 weer gestegen is. 
2010      € 107.743 
2011      € 95.867 
2012      € 90.990 
2013      € 84.985 
2014      € 91.746 

 
De reden van deze daling ligt ons inziens in een combinatie van de daling van de 
heffingen en wijzigingen in de economische situatie. In de afgelopen periode heeft er een 
verlaging plaatsgevonden van de rioolheffing en afvalstoffenheffing.    
Tot en met 2010 werden veel kwijtscheldingen automatisch verstrekt. Vanaf 2011 wordt 
de toetsing op aangevraagde kwijtscheldingen uitgevoerd door Hefpunt, waarbij alle 
aanvragen individueel worden getoetst. Dit heeft een vermindering van het aantal 
toegekende kwijtscheldingen tot gevolg.  

 
 
12. Vraag: (pagina 46) 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 
 
• Waarom heeft de gemeente 11 woningen in bezit? 
• Graag een specificatie van de 14 overige gebouwen. 

 
Antwoord: 
De 11 (huur)woningen zijn met de herindeling als bezit meegekomen. Het beleid van de 
gemeente is bij vrijkomen van de woningen deze niet opnieuw te verhuren maar om deze 
te verkopen.  

 
De overige gebouwen zijn: 
4 Bergingen op begraafplaatsen 
2 Molens 
2 Kerktorens 
2 Aula’s 
2 Woonwagenlocaties (8 bergingen en 2 woonwagens) 
1 Schuilhut en toiletgebouw 
1 Bedrijfspand/woning 
 

 
13. Vraag: (pagina 62) Dat GAE alles uit de kast moet halen om te overleven is duidelijk. 

• Wat moeten we ons voorstellen bij een “marktgebed”? 
 

Antwoord: 
In de kolom ‘toekomstige ontwikkelingen in 2014’ staan twee storende fouten. In de 
eerste zin staat ‘gevolgen’ ipv ‘gevlogen’. In de tweede zin staat ‘marktgebed’ ipv 
‘marktgebied’.  
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14. Vraag: (pagina 67) Er staat dat de gemeente samenwerkt met Commissie Milieuhygiëne 

Luchtvaartterrein Eelde. Op de website van die commissie lezen we bovenaan: 
PERSBERICHT 24 juni 2013 te Eelde 
Klachtenafhandeling vliegbewegingen Groningen Airport Eelde stopt. 
De Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde is per 1 augustus 2012 van 
rechtswege ontbonden. 
• Heeft de gemeente het overzicht van verbonden partijen wel op orde? 
• Waar moeten klachten over vliegbewegingen nu naar toe? 
 
Antwoord: 
Alle verbonden partijen staan benoemd, maar van de ingeschatte meest relevante is een 
samenvatting van de belangrijkste gegevens opgenomen. 
Samenwerkingen met andere gemeenten zijn niet opgenomen omdat er geen sprake is 
van verbonden partijen, zoals bedoeld in de nota, waar het gaat om een bestuurlijk en 
financieel belang in een partij, zoals een GR. Wij vinden het wel een verbetering als 
melding wordt gemaakt van de samenwerkingen zodat die informatie voor de 
gemeenteraad bekend is. Wij stellen voor dat in de komende stukken vanaf de begroting 
2016 op te nemen.  
 
De klachten over vliegbewegingen kunnen nu naar de commissie Regionaal Overleg 
Luchthaven Eelde (https://www.croeelde.nl/). Per abuis is nog de oude commissie 
genoemd. De Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde is per 1 augustus 2012 
van rechtswege ontbonden. Daarvoor in de plaats is de Commissie regionaal overleg 
(CRO) luchthaven Eelde ingesteld. Via de site kunnen de klachten worden ingediend. 

  
 
Vragen gesteld door de fractie van D66 
 
1. Vraag: (pagina 10) Er is geen toelichting waarom doel 3.1 “Interne bereikbaarheid” niet 

behaald is. Wat is hiervoor de toelichting?  
 

Antwoord: 
Per abuis is de oplevering van een beleidsstuk interne bereikbaarheid als apart doel 
geformuleerd. Dit had niet gemoeten, omdat dit onderdeel uit maakt van het 
visiedocument op dienstverlening waaraan we in 2020 willen voldoen. Het is er dus wel, 
alleen niet als apart beleidsstuk.  
 

 
2. Vraag: (pagina 21): Plan buitenkunstwerken wordt niet uitgevoerd vanwege geldgebrek. 

Wat is daarvan concreet het gevolg? 
 

Antwoord: 
Dit zal uiteindelijk tot gevolg hebben dat de kunstwerken een kortere levensduur hebben 
en geruimd moeten worden. Daarnaast zal het kunstwerk er onverzorgd uit gaan zien in 
de loop der tijd. Een concreet voorbeeld is het oorlogsmonument in Vries, dit beeld is 
langzaam aan het vergaan. Als de gemeente dit wil behouden zal er over een paar jaar 
een nieuw beeld moeten komen. Het beeld is binnenin broos.  
 

 

https://www.croeelde.nl/
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3. Vraag: (pagina 36): Onvoorzien: Post “Tijdelijke huisvesting MFA Borchkwartier” wordt 
niet in de verdere kolommen genoemd. Is dit omdat deze naar de structurele dekking is 
gegaan? Kan ik dit bedrag dan ergens anders terugvinden in de Jaarrekening? 

 
Antwoord: 
In de begroting van 2014 was een onttrekking voorzien van € 450.000 voor tijdelijke 
huisvesting MFA Borchkwartier. De onttrekking zou plaatsvinden uit de reserve IAB.  
Tijdens de raadsvergadering van 28 oktober 2014 is het besluit genomen dat de 
kapitaallasten en de huur van de lokalen van het zorgcentrum jaarlijks structureel worden 
gedekt uit de reserve IAB. Er hebben in 2014 nog geen onttrekkingen plaatsgevonden.  
Zie ook de toelichting onder de tabel “incidenteel nieuw beleid 2014” op pagina 36 van de 
jaarrekening.  
 

 
4. Vraag: (pagina 48) Financieringsparagraaf: Hoe moet ik tabel “Kasgeldlimiet” lezen? 

Waaruit kan ik opmaken dat “de kasgeldlimiet (...) niet is overschreden”? 
 

Antwoord: 
De berekende ruimte in de tabel op pagina 48 is positief. Dit wil zeggen dat de 
kasgeldlimiet niet is overschreden. De kortlopende schulden kunnen in de eerste twee 
kwartalen van 2014 bijna volledig gedekt worden uit de kortlopende bezittingen c.q. 
vorderingen. Het deel wat niet gedekt wordt ad. € 696 (x 1.000) voor het eerste kwartaal 
en € 140 (x 1.000) voor het tweede kwartaal van 2014 valt binnen de kasgeldlimiet. In het 
3e en 4e worden de kortlopende schulden c.q. verplichtingen volledig gedekt uit de 
kortlopende bezittingen c.q. vorderingen. 
 

 
5. Vraag: (pagina 68) Weerstandsvermogen en risicobeheersing: De Raad heeft op 27 

november een tabel ontvangen met de ontwikkeling van het weerstandsvermogen van 
2011 tot 2018. 
Veranderd daar met deze rapportage meer aan dan alleen de realisatie voor het jaar 
2014? 
Veranderd deze wel met de Perspectievennota?  
Wordt een update van deze tabel in dat geval gevoegd bij de Perspectievennota? 

 
Antwoord: 
In het overzicht dat op 27 november 2014 aan de raad is verstrekt is voor de jaren 2014 
tot en met 2018 de benodigde weerstandscapaciteit gesteld op € 13.207(.000). Dit was 
de benodigde weerstandscapaciteit die wij berekend hadden bij het opstellen van de 
begroting 2015.  
Twee maal per jaar, bij het opstellen van de jaarrekening en bij het opstellen van de 
begroting, wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de benodigde 
weerstandscapaciteit. De hierin opgenomen benodigde weerstandscapaciteit voor de 
grondexploitaties wordt eenmaal per jaar opnieuw berekend, bij het opstellen van de 
actuele grexen (peildatum 1-1).  
 
Voor de bepaling van de aanwezige weerstandscapaciteit baseren wij ons op de meest 
recente inzichten voor de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Ten opzichte van 
het overzicht dat in november 2014 is verstrekt is in de jaarrekening 2014 uitgegaan van 
de meest recente gegevens.  
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In de perspectievennota 2015 zullen wij een verwachte ontwikkeling van het 
weerstandsvermogen opnemen voor de jaren 2016 tot en met 2019.  
 

6. Vraag: (pagina 70) Weerstandsvermogen en risicobeheersing: De rente die aan de Armi 
wordt toegerekend, “wordt toegevoegd aan de exploitatie.” In de tabel staat echter dat 
deze naar de Argi gaat. Wordt hier gesproken over hetzelfde? (Zie ook de toevoeging 
aan de Argi in de komende jaren uit rentetoevoegingen van diverse reserves p71, die 
lager is dan optelling rente Arca en Armi.).  

 
Antwoord: 
We moeten constateren dat in de tabel een fout staat. De rente die berekend wordt over 
de Armi, wordt toegevoegd aan de exploitatie en niet aan de Argi.  

 
 
7. Vraag: (pagina 71) Weerstandsvermogen en risicobeheersing: Waarom staat er PM bij 

Gebiedsfonds 2015? Wanneer wordt dat bedrag bekend? 
 

Antwoord: 
Met de informatie van nu koersen we op invulling in de tweede helft van de 
collegeperiode.  

 
 
8. Vraag: (pagina 150) Verschil grondbedrijf is 4 miljoen tussen begroting en werkelijkheid. 

Waar kan ik de verklaring voor dit verschil vinden? 
 
Antwoord: 
Per saldo is er ten opzichte van de begroting een positief verschil van € 153.247,- 
(kosten € 4,17 mln en opbrengsten € 4,32 mln) 
Dit verschil wordt veroorzaakt door de actualisaties van de verschillende onderscheiden 
grondexploitaties. 
Een toelichting op deze verschillen  is reeds weergegeven  bij de actualisatie van de 
betreffende grondexploitaties welke op 31 maart 2015 door uw raad zijn vastgesteld.  

  
 
Vragen gesteld door de fractie van de VVD 
 
1. Vraag: (pagina 5) Is aan te geven hoe als gevolg van vergrijzing de bevolkingsopbouw 

over 5, 10 en 15 jaar eruit komt te zien?  
 
Antwoord: 
Als bijlage ontvangt u het rapport dat te vinden is op Tynaarlo in cijfers, waarin de 
bevolkingsprognoses voor de komende decennia zijn opgenomen. 

 
 
2. Vraag: (pagina 7) Wat is wel het gewenste niveau van voorspellend vermogen van de 

begroting en wat dus de maximale afwijking mag zijn? Is aan te geven wat er aan gedaan 
wordt het wel te bereiken?  
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Antwoord: 
In onderstaande tabel is de procentuele afwijking van het gerealiseerde resultaat na 
bestemming ten opzichte van de gewijzigde begroting opgenomen voor de jaren 2010 – 
2014.  
 

 
 
We hebben bij het opstellen van de jaarrekening 2014 uitgesproken het voorspellend 
vermogen te willen verbeteren. Om dit te bereiken gaan we bij het opstellen van de 
begroting en de tussentijdse rapportages nauwkeuriger om met het vermelden van 
afwijkingen. We hebben in ons manifest opgenomen dat we onbenutte budgetten laten 
vrijvallen (lucht uit de begroting), budgetten kritisch bekijken, twee maal per jaar een 
integrale afweging maken op welke wijze het geld wordt verdeeld en budgetten worden 
vastgesteld.  
Daarnaast zullen we onder andere kredietaanvragen voorzien van een 
bestedingsplanning, die ook in onze begroting wordt doorgevoerd.  
 
In de perspectievennota zal het verbeteren van het voorspellend vermogen een van de 
doelen binnen cluster 9 Financiering zijn. Hierin zal ook de doelstelling voor wat betreft 
de maximale afwijking worden opgenomen.  
 
 

3. Vraag: (pagina 9) Wat zijn criteria voor status groen, oranje en rood? Zie bijvoorbeeld bij 
basis op orde: 3 van de 9 zijn deels bereikt en toch nog status groen.  
 
Antwoord: 
De kleur die aan de status wordt gegeven heeft betrekking op de mate waarin het doel is 
bereikt. Hierbij staat groen voor ‘geheel bereikt’, oranje voor ‘deels bereikt’ en rood voor 
‘geheel niet bereikt’. Ondanks dat bepaalde acties niet of gedeeltelijk zijn gerealiseerd, 
kan het hogerliggende doel wel bereikt zijn.  

 
 
4. Vraag:(pagina 18) Bij 2.3: welke delen van het IAB zijn dan uitgevoerd? Want staat score 

deels.  
 
Antwoord: 
De vernieuwbouw van de Menso Altingschool, de realisatie van de MFA Zeijen en de 
realisatie van het kindcentrum Ter Borch. 

 
 
5. Vraag: (pagina 18) Waarom staat hier niets over Baasis?  

 
Antwoord: 
Dat is geen bewuste keuze geweest. Uiteraard zijn we blij dat de rust inmiddels is 
teruggekeerd.  

 

Lasten Begroot na wijziging Realisatie Resultaat na Resultaat in %
x € 1.000 x € 1.000  bestemming x € 1.000

2014 84.586 87.592 1.345 1,59%
2013 93.763 81.378 -4.560 -4,86%
2012 94.934 85.252 1.629 1,72%
2011 84.101 90.955 -2.020 -2,40%
2010 71.678 91.443 -16 -0,02%
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6. Vraag: (pagina 19) Waarom is er geen status rood bij 1.1 want de score is nee op de ene 
vraag, dus 100%  
 
Antwoord: 
Het antwoord nee betekent dat we het IAB plan 2012 niet conform hebben uitgevoerd, 
maar zoals te lezen hierboven, zijn er in 2014 wel scholen nieuw gehuisvest.  
 

 
7. Vraag: (pagina 29) Waarom geen status rood want aan een doelstelling is niet voldaan 

en de tweede deels?  
 
Antwoord: 
De aangegeven status betreft bedrijventerrein Vriezerbrug en complex niet in exploitatie 
genomen gronden. 
Zoals ook al bij de vaststelling van de grondexploitaties eerder dit jaar in uw raad aan de 
orde gekomen is het juist dat de uitgiftedoelstelling over 2014 voor bedrijventerrein 
Vriezerbrug niet is gehaald. De uitgifte(planning) de komende jaren is een nadrukkelijk 
groot aandachts- en zorgpunt. Dit is ook zo aan de orde gekomen bij de 
accountantscontrole. Mede op advies van de accountant hebben wij daarom hiervoor een 
voorziening getroffen. Ondanks dat de jaardoelstelling niet is gehaald, is daarmee de 
uitvoering van het project vooralsnog voldoende geborgd. 
Vandaar dat wij geen “rood” hebben gebruikt. 
Mocht de uitgifte ook in de toekomst  achterblijven bij de planning dan zal een nieuwe 
bijstelling noodzakelijk zijn . 

 
De aanduiding “deels” bij de niet in exploitatie genomen gronden betreft de gronden 
direct zuid/oostelijk van Vries. Het ontwikkelperspectief voor deze gronden is nu nog 
onduidelijk. Duidelijkheid hierover verwachten wij bij de behandeling en vaststelling van 
de dorpsagenda Vries in uw raad.    
 

 
8. Vraag: (pagina 32) Kloppen hier de kleuren wel want ze lijken hier iets andere tinten voor 

groen en oranje te zijn gebruikt. 
 
Antwoord: 
In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen eventueel verschillende 
tinten groen en oranje. De kleuren groen en oranje kloppen.  

 
 
9. Vraag: (pagina 52) Met welk landelijk gemiddelde wordt voor het ziekteverzuim een 

vergelijking gemaakt?  
 
Antwoord: 
Met het landelijke gemiddelde voor gemeenten in dezelfde grootteklasse  als Tynaarlo. 
Deze informatie is terug te vinden in de personeelsmonitor Gemeenten van het AenO 
fonds. 
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10. Vraag: (pagina 54) Is aan te geven wat de omvang van de verwachte negatieve effecten 
voor de algemene uitkering zijn?  
 
Antwoord: 
Op dit moment kunnen we nog geen goede inschatting geven van de verwachte 
negatieve effecten. Zodra een nieuwe circulaire van het rijk uitkomt, nemen wij de 
uitkomsten hiervan mee in het eerstvolgende P&C-product. In de meicirculaire worden 
onder meer effecten verwacht rond de tweede tranche herverdeling gemeentefonds, 
ontwikkeling accres en budgetten decentralisaties in het sociaal domein.  
 
Op rijksniveau wordt ook gewerkt aan nieuwe verdeelmodellen voor onder andere de 
WMO, BUIG, AWBZ en Jeugd. De eerste signalen over voor de gemeente Tynaarlo zijn 
hiervoor niet positief. Hoe de herverdeling daadwerkelijk uitpakt, is nog niet bekend. 
Zodra hier meer over bekend is, zullen wij de raad hierover informeren middels actuele 
ramingen van de algemene uitkering in de P&C-producten.  
 

11. Vraag: (pagina 55) Hier staan volgens de titels getallen van de begroting, wat zijn de 
werkelijke kosten en doorbelasting/verdeling geweest?  
 
Antwoord: 
Onderstaand zijn de werkelijke lasten van de interne dienst over 2014 opgenomen.  

 
 
 

12. Vraag: (pagina 56) Om welke vernieuwing van het BBV gaat het hier en wat behelsen 
deze?  
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Antwoord: 
Een commissie van de VNG commissie financiën heeft geadviseerd over een 
vernieuwing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Het advies van de 
commissie is in mei 2014 uitgebracht en de VNG heeft ingestemd met de uitwerking van 
de adviezen in concrete voorstellen.  
 
De commissie komt op hoofdlijnen tot de volgende adviezen: 
• Handhaaf de vrije programma-indeling en maak een vaste indeling van de 
productenraming die tevens de functionele indeling vervangt. Voorwaarde is dan 
wel dat de nieuwe producten dusdanig worden herzien dat ze ook bruikbaar zijn voor 
gemeenten.De nieuwe producten zijn voor iedereen beschikbaar. 
• Gemeenten bepalen samen een indicatorenset die alle gemeenten in de 
begroting en jaarrekening opnemen. Gemeenten kunnen deze set eventueel 
aanvullen. De indicatoren worden aan de nieuwe producten gekoppeld. 
• Schrijf in het BBV een basisset van financiële kengetallen voor die alle 
gemeenten opnemen. College en raad ontwikkelen samen eigen normen 
hiervoor. 
• Bovenstaande adviezen zijn ook voor gemeenschappelijke regelingen van 
toepassing. Gemeenten gaan in de betreffende programma’s in op de 
beleidsmatige risico’s in relatie tot verbonden partijen. 
• Voer een collegeverklaring in, waarin het college aangeeft rechtmatig te hebben 
gehandeld met betrekking tot de financiële regelgeving vanuit het Rijk en Europa. 
De accountant geeft hierbij een getrouwheidsoordeel af en dit oordeel komt in 
plaats van het huidige rechtmatigheidsoordeel. 
• Het huidige systeem van wettelijke accountantscontrole is gebaseerd op het 
systeem voor het bedrijfsleven en wordt door gemeenten als niet effectief en niet 
efficiënt gezien. Doe – onder bestuurlijk voorzitterschap en in samenwerking met 
BZK, Financiën en de NBA – onderzoek naar een toepasbaar systeem en 
formuleer voorstellen voor aanpassing. 
• Een uniform en transparant Financieel toezicht en lokale rekenkamers zijn van 
belang. 
• Schrijf een programma (algemene) overhead voor. De indeling in kostensoorten 
(IV 3) moet worden herzien op bruikbaarheid voor gemeenten. De paragraaf 
bedrijfsvoering kan vervolgens facultatief worden. 
• De huidige regels over het omgaan met investeringen met maatschappelijk nut in 
de openbare ruimte verstoren in sterke mate de vergelijkbaarheid tussen 
gemeenten. Nieuwe investeringen in maatschappelijk nut moeten verplicht 
worden geactiveerd en over de gebruiksduur worden afgeschreven. 
• Neem in het BBV een kasstroomoverzicht op met een koppeling naar het EMUsaldo. 
(uit brief van VNG aan gemeenteraden d.d. 16 mei 2014). 
 
Op korte termijn (waarschijnlijk op 1 juli 2015) zal een wijziging van het BBV plaatsvinden 
naar aanleiding van het rapport van de Commissie Depla over vernieuwing van de 
begroting en verantwoording van gemeenten. Deze wijziging heeft betrekking op het 
opnemen van een set financiële kengetallen in de gemeentebegrotingen. Het zal gaan 
om de kengetallen voor netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit en 
grondexploitatie. De kengetallen moeten hoogstwaarschijnlijk vanaf de begroting 
2016 in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicomanagement worden vermeld. De 
kengetallen geven zicht op de financiële positie van uw gemeente en bieden de 
mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken. Daarmee dragen deze kengetallen 
bij aan de controlerende en kaderstellende taak van uw gemeenteraad. 
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13. Vraag: (pagina 60) Voor een goed beeld van ziekte worden veelal ook andere getallen 
gehanteerd zoals de verzuimfrequentie en de gemiddelde verzuimduur. Zijn deze cijfers 
ook bekend en te verstrekken? 
 
Antwoord: 
Jazeker. Deze stand ook vermeld in de jaarrekening op pagina 60. De tekst staat 
hieronder ook nog eens weergegeven 

 
Ziekteverzuim 
Het bruto ziekteverzuim is over het jaar 2014 vastgesteld op 4,23%. In de jaren 2013, 
2012, 2011, 2010 en 2009 was dit respectievelijk 4,27%, 3,95%, 5,06%, 5,24%, 5,82%. 
Er is sprake van een lichte daling ten opzichte van het vorige jaar, gelet op alle 
ontwikkelingen mogen we zeer tevreden zijn over deze uitkomst. We scoren met een 
ziekteverzuim van 4,23% nog steeds onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. 
(4,8% in 2013). 

 
De dalende trend met betrekking tot het aantal keren dat een medewerker zich ziek 
meldt zet zich door. De meldingsfrequentie over 2014 bedroeg 1,21 (In 2012 was dit nog 
1,31). Met in 2011, 2010 en 2009 respectievelijk 1,40, 1,51 en 1,56 is ook hierin een 
dalende trend te zien. Medewerkers hebben zich in 2014 dus minder vaak ziek gemeld. 

 
De gemeente blijft bezig met een preventief arbo-beleid. Dit betekent dat we aan de 
voorkant investeren in ergonomie en voorlichting. Dit vertaalt zich in de lage 
verzuimcijfers. 
 

 
14. Vraag: (pagina 67) Waarom staan niet alle verbonden partijen in de tabel opgenomen? 

Waarom staat de samenwerking met de andere gemeenten er niet in?  
 
Antwoord: 
Alle verbonden partijen staan benoemd, maar van de ingeschatte meest relevante is een 
samenvatting van de belangrijkste gegevens opgenomen. 
Samenwerkingen met andere gemeenten zijn niet opgenomen omdat er geen sprake is 
van verbonden partijen, zoals bedoeld in de nota, waar het gaat om een bestuurlijk en 
financieel belang in een partij, zoals een GR. Wij vinden het wel een verbetering als 
melding wordt gemaakt van de samenwerkingen zodat die informatie voor de 
gemeenteraad bekend is. Wij stellen voor dat in de komende stukken vanaf de begroting 
2016 op te nemen.  
 

 
15. Vraag: (pagina 126) Kloppen de data van start, einde en de beloning van de interim 

secretaris? Is aan te geven wat het uurtarief was?  
 
Antwoord: 
De data van start, einde en de beloning kloppen. Het uurtarief was € 134, 38 (€ 1.075,- 
per dag).   

 
16. Vraag: (pagina 128): Wat voor uren betreft het die toegerekend worden aan de 

"verdeeldienst"?  
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Antwoord: 

 
 
 

De onderverdeling van de uren van de verdeeldienst ziet er als volgt uit: Uren
Automatisering 5.005
Financiële dienstverlening 9.703
Gemeentewerken gronddepot en technische hulpmiddelen 1.978
Huisvesting 3.153
Indirecte personeelskosten 8.339
Interne dienstverlening 18.162
Maatschappelijk vastgoed 133
Tractie 1.238


