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Zaaknummer: 2015/14220 
Referentie:      2015/14472 

Raadsvergadering d.d. 9 juni  2015 agendapunt 12         
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   mevr. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 972 
E-mail adres:                m.jonker@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd)   
- Jaarstukken 2014 (jaarverslag en jaarrekening) (bijgevoegd) 
- Accountantsverslag 2014 van BDO (bijgevoegd)  
- Overzicht bestemmingsreserves (bijgevoegd) 
- Jaarrekening grondbedrijf 2014 (vertrouwelijk ter inzage) 
- Tussentijdse rapportage inzake controle grondexploitaties en sociaal domein van BDO 

(vertrouwelijk ter inzage) 
 
Onderwerp 
Jaarverslag en jaarrekening 2014 
 
Gevraagd besluit 

1. De jaarstukken 2014 vaststellen. 
2. Instemmen met de bestemming van het resultaat 2014. 
3. Instemmen met het opheffen van de reserve brandweermaterieel per 31-12-2014 en het saldo van  

€ 920.291 toevoegen aan de Armi (algemene reserve met inkomensfunctie). 
4. Kennis nemen van de toelichting op de bestemmingsreserves zoals opgenomen in de bijlage en  

instemmen met het handhaven van deze bestemmingsreserves. 
5. Kennis nemen van de bevindingen van de accountant. 
6. Kennis nemen van de jaarrekening grondbedrijf 2014. 

 
Inleiding 
De jaarstukken, het jaarverslag en de jaarrekening, worden ter vaststelling aangeboden aan de raad. In deze 
stukken legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 
2014. De basis voor het gevoerde beleid is gevormd door de begroting 2014 en is bijgesteld bij de 
voorjaarsbrief, najaarsbrief en afzonderlijke raadsbesluiten.  
In 2014 zijn veel beleidsdoelen behaald. In het jaarverslag wordt hierop in de clusterverantwoordingen uitvoerig 
ingegaan. Nieuw ten opzichte van de jaarverslag 2013 is dat in dit jaarverslag door middel van een kleur (groen, 
oranje of rood) wordt aangegeven of de doelen, zoals opgenomen in de begroting 2014, zijn gerealiseerd. Ook 
de (leer)effecten hebben in het jaarverslag 2014 een duidelijke plek gekregen. Deze willen we gebruiken bij het 
opstellen van de voorjaarsbrief en de begroting 2016.   
De financiële vertaling van het gevoerde beleid is opgenomen in de jaarrekening 2014. In de 
clusterverantwoordingen wordt ingegaan op de financiële afwijkingen per cluster.  
 
Begin maart is de jaarrekening in concept door het college behandeld en aan de accountant ter controle 
aangeboden. De accountant heeft haar werkzaamheden kunnen afronden en de bevindingen zijn met de 
accountant besproken. Middels het accountantsverslag rapporteert de accountant hierover aan de 
gemeenteraad. De accountant heeft een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de 
rechtmatigheid afgegeven bij de jaarrekening 2014.  
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Resultaat voor bestemming 
Het begroot resultaat voor bestemming 2014 na wijziging (door middel van voorjaarsbrief, najaarsbrief en 
afzonderlijke raadsbesluiten) bedraagt € 3,2 mln. negatief. Het werkelijke resultaat voor bestemming over het 
jaar 2014 bedraagt € 1,2 mln. negatief. Het verschil bedraagt € 2 mln. Onderstaand zijn de belangrijkste 
oorzaken van dit resultaat opgenomen.  
 
Overzicht afwijkingen per cluster 

Cluster Omschrijving 
Afwijking (x € 

1.000) 

1 
Terugontvangen frictiekosten en afrekening 
materieel VRD € 190 

2 Aansluiting Dorpsstraat - Berkenlaan € 300 
6 WMO € 390 
8 Grondbedrijf  € 350 
8 Voorziening Centrumplan Vries - € 200 
8 Brinkenplan € 320 
9 Algemene uitkering € 221 
9 Vrijval voorziening onderhoud gebouwen € 185 
  Overig € 273  
  Totaal afwijkingen t.o.v. begroting na wijziging € 2.029  

 
Het resultaat over 2014 heeft voornamelijk een incidenteel karakter. In de clusterverantwoordingen van de 
jaarrekening is een nadere toelichting op de afwijkingen per cluster opgenomen.  
 
Resultaat na bestemming 
Het verschil tussen het resultaat voor bestemming en het resultaat na bestemming betreft de mutaties in de 
reserves. Door de raad zijn door middel van het vaststellen van de primitieve begroting 2014, de voorjaarsbrief, 
najaarsbrief en afzonderlijke raadsbesluiten mutaties in de reserves goedgekeurd die zijn verwerkt in de 
jaarrekening. In 2014 is voor € 15.000 meer toegevoegd aan de reserves dan begroot en voor € 668.000 minder  
onttrokken aan de reserves dan begroot. Per saldo heeft dit een positief effect op het resultaat na bestemming 
van € 684.000.  
Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen tussen geraamde en werkelijke toevoegingen en onttrekkingen 
aan de reserves opgenomen. In de jaarrekening is een uitgebreide analyse van de verschillen opgenomen in de 
bijlage bij de jaarrekening.  
 

Reserves  
Begroting  
(x € 1.000) 

Werkelijk  
(x € 1.000) 

Verschil  
(x € 1.000) 

Reserve informatiebeleidsplan - € 31  - € 173   € 142  
Dorpsstraat Berkenlaan  - € 300 € 0 - € 300 
Mee te nemen gelden 2014   € 421   € 352 € 68  
BR combinatiefunctionarissen - € 15 € 84 - € 99 
Herinrichting Brink Zuidlaren - € 875 - € 555 - € 320 
Centrumplan Eelde - € 200 - € 129 - € 71 
Overig     - € 104 
Totaal   - € 684  
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Grondbedrijf  
 
De jaarrekening 2014 van het Grondbedrijf wordt als vertrouwelijke bijlage bij de jaarstukken 2014 aangeboden. 
Deze jaarrekening ligt tevens ter inzage in de leeskamer. Een samenvatting op hoofdlijnen en de resultaten uit 
het grondbedrijf zijn opgenomen in de gemeentelijke jaarrekening 2014.  
 
Om de raad meer en effectiever  te kunnen laten sturen op de grondexploitaties hebben wij dit jaar, evenals 
vorig jaar, de vaststelling van de herziene grondexploitaties losgekoppeld van de gelijktijdige behandeling met 
de jaarrekening. Hierdoor hebben wij de raad eerder kunnen informeren over de gewijzigde budgetten in de 
herziene grondexploitaties waardoor ook eerder met formeel vastgesteld budgetten gewerkt kan worden.  
 
De herziene grondexploitaties over 2014 heeft uw raad vastgesteld op 31 maart jl.  
 
Naast de projecten in exploitatie waarvan inmiddels de grondexploitaties zijn vastgesteld, wordt in de 
vertrouwelijke bijlage ook uitgebreid verslag gedaan van de projecten niet in exploitatie, de centrumplannen en 
de lopende initiatieven.   
                   
 
Resultaatbestemming 
 
In het resultaat na bestemming zijn verschillende voordelen opgenomen waarvan wordt voorgesteld deze over 
te hevelen naar 2015. Conform het staande beleid wordt voorgesteld het overige deel van het resultaat toe te 
voegen aan de Argi.  
 
Onderstaand is het voorstel tot resultaatbestemming opgenomen.  
 
 
Voorstel tot resultaatbestemming 2014 Bedrag in €  

     Resultaat na bestemming op basis van definitieve jaarrekening d.d. 21-04-2015 1.345.507 

   1 Toevoeging aan exploitatie 2015  tbv algemene uitkering -90.000 

 

Op basis van de decembercirculaire 2014 blijkt er sprake te zijn van onderuitputting bij 
het rijk ter waarde van vijf uitkeringspunten. Dit betekent dat er nog een bijstelling van de 
algemene uitkering 2014 plaats kan vinden in 2015. Met deze bijstelling wordt rekening 
gehouden. Vanuit het positieve resultaat 2014 wordt een bedrag van € 90.000 
beschikbaar gehouden voor deze  bijstelling.  

 
   2 Toevoeging aan exploitatie 2015 tbv speelruimteplan -13.000 

 

In 2014 zijn niet alle middelen die beschikbaar waren voor de uitvoering van het 
speelruimteplan besteed. Vanaf 2015 wordt het beschikbare budget voor het 
speelruimteplan naar beneden bijgesteld i.v.m. ombuigingen. Door het overhevelen  van 
het restant budget naar 2015 kan uitvoering worden gegeven aan de plannen.  

 
   3 Toevoeging aan exploitatie 2015 tbv burgernet -10.000 

 

In 2014 is incidenteel een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld voor de 
implementatie van burgernet. Deze eenmalige kosten zijn niet in 2014 gemaakt. Om wel 
tot uitvoering van de plannen te kunnen komen, wordt voorgesteld het budget over te 
hevelen naar 2015.  
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4 Toevoeging aan exploitatie 2015 tbv studie griffier -3.400 

 

Tussen de griffier en de werkgeverscommissie zijn afspraken gemaakt over een door de 
griffier te volgen opleiding. Hiervoor wordt voorgesteld het restant opleidingsbudget raad 
en griffier over te hevelen naar 2015.  

 
   5 Toevoegen aan de reserve IAB -500.000 

 

In de begroting 2015 is een onttrekking aan de reserve IAB geraamd van € 500.000. 
Deze onttrekking was nodig om de begroting 2015 sluitend te krijgen en kon worden 
onderbouwd door de geplande herijking IAB. Door het positieve resultaat 2014 kan 
hetzelfde bedrag worden toegevoegd aan de reserve IAB. 
 
 

 
     Ten gunste van de ARGI 729.107 
 
 
 
Herziening bestemmingsreserves per 31-12-2014  
Het college heeft aangegeven de bestemmingsreserves waar geen concrete/harde verplichtingen op rusten, vrij 
te willen laten vallen ten gunste van de Argi. Dit vanuit het oogpunt dat de raad op deze wijze op transparante 
wijze kan besluiten over de inzet van de beschikbare middelen voor incidentele investeringen. Door het laten 
vrijvallen van bestemmingsreserves waar geen verplichtingen op rusten, wordt een situatie gecreëerd waarbij 
voor een incidentele investering geput moet worden uit algemene middelen en niet uit een 
bestemmingsreserve. Hierdoor wordt de raad beter in staat gesteld het budgetrecht uit te voeren. Bij de 
behandeling van de nota reserves en voorzieningen in de raad in november 2014 is door het college aan de 
raad toegezegd bij de jaarrekening 2014 met een heroverweging van de bestemmingsreserves te komen.  
 
Op basis van deze denkrichting is een analyse uitgevoerd op de bestaande bestemmingsreserves. In een 
aantal gevallen is geconstateerd dat er geen concrete verplichtingen zijn ten aanzien van bepaalde 
bestemmingsreserves. Deze bestemmingsreserves zijn opgenomen in een bijlage bij dit raadsvoorstel. Bij deze 
bestemmingsreserves is aangegeven welke intentie er bestaat ten aanzien van de besteding van deze 
bestemmingsreserve.  
 
De bestemmingsreserves die in de bijlage zijn opgenomen betreffen bestemmingsreserves die onder eerder 
geldend beleid ten aanzien van de vorming van bestemmingsreserves zijn gevormd en op basis daarvan is bij 
de vorming van deze bestemmingsreserves een intentie aan de reserve gekoppeld en niet primair een ‘harde’ 
verplichting. Omdat deze bestemmingsreserves gevormd zijn onder ander geldend beleid en niet voldoen aan 
de huidige richtlijnen, wordt nu aan u als gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van deze toelichtingen en in 
te stemmen met het handhaven van deze bestemmingsreserves.  
 
 
Reserve brandweermaterieel 
Deze reserve is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van (kapitaallasten) van brandweermaterieel. Vanwege de 
start van de veiligheidsregio is deze reserve niet meer nodig voor de dekking van kapitaallasten, omdat het 
materieel niet meer in bezit is van de gemeente. In de begroting wordt wel nog rekening gehouden met een 
onttrekking aan deze reserve. Deze onttrekking aan de reserves (structureel € 95.000) maakt onderdeel uit van 
de dekking van de geraamde bijdrage aan de VRD.  
In de begroting wordt structureel rekening gehouden met een onttrekking aan deze reserve van € 95.000. 
Rekening houdend met een jaarlijkse rentetoevoeging aan de reserve van 3,5%, betekent dit dat de reserve 
ultimo 2026 uitgeput is. Dan blijft wel de structurele last van € 95.000 onderdeel van de begroting (namelijk een 
deel van de gemeentelijke bijdrage aan de VRD), maar is geen sprake meer van dekking hiervan.  
Omdat er geen sprake meer is van brandweermaterieel dat in eigendom is van de gemeente en er geen 
kapitaallasten meer zijn waarvoor deze bestemmingsreserve is ingesteld, wordt voorgesteld het saldo van de 
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bestemmingsreserve ultimo 2014 (€ 920.291) over te hevelen naar de Armi (algemene reserve met 
inkomensfunctie). Hierdoor wordt de exploitatie jaarlijks extra gevoed met 3,5% rente, zijnde een bedrag van 
 € 32.310. Dit betekent wel dat er geen onttrekking meer plaatsvindt van € 95.000. Per saldo heeft deze 
overheveling een negatief effect op het resultaat vanaf 2015 van € 62.790. Dit zal worden meegenomen in de 
voorjaarsbrief en perspectievennota.  
 
Bevindingen van de accountant 
 
BDO heeft naar aanleiding van haar werkzaamheden ten aanzien van de controle van de jaarrekening een 
accountantsverslag uitgebracht. Dit verslag is uitgebracht aan de raad en als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 
Het verslag bevat de belangrijkste uitkomsten van de controle.  
 
Daarnaast heeft BDO medio maart 2015 een tussentijdse rapportage uitgebracht naar aanleiding  van de 
controle van de grondexploitaties en het door de raad benoemde accent voor de controle 2014, de 
decentralisaties in het sociale domein. Ook deze tussentijdse rapportage is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De jaarstukken 2014 zijn voor alle inwoners van de gemeente (en andere belangstellenden) beschikbaar via de 
gemeentelijke website.  
 
Vervolgprocedure 
Na vaststelling worden de jaarstukken voor 15 juli 2015 ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten van Drenthe 
gestuurd.  
 
Financiële consequenties 
Het resultaat na bestemming bedraagt € 1.345.507 positief. Er worden een aantal bestemmingsvoorstellen 
gedaan, totaal voor een bedrag van € 616.400. Conform het staande beleid wordt voorgesteld het overige, 
zijnde een bedrag van € 729.107 toe te voegen aan de Argi. In de begroting 2015 zijn onttrekkingen aan de Argi 
(€ 575.490 -/-) en reserve IAB (€ 500.000 -/-) opgenomen om de begroting 2015 sluitend te maken. Door het 
positieve resultaat 2014 als voorgesteld te bestemmen kan het effect van deze onttrekkingen worden hersteld. 
Ok de herijking van het IAB, voorjaar 2015, geeft aanleiding om de geraamde onttrekking van € 500.000 weer 
toe te voegen, omdat de middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van het IAB, niet toereikend blijken te 
zijn voor de zorgplicht die de gemeente heeft voor onderwijshuisvesting.  
 
Door het opheffen van de reserve brandweermaterieel zal het saldo ultimo 2014 (€ 920.291) worden 
toegevoegd aan de Armi (algemene reserve met inkomensfunctie). Deze reserve genereert renteopbrengsten 
die jaarlijks worden toegevoegd aan de exploitatie en dienen als dekkingsmiddel. Door de toevoeging van € 
920.291 zal jaarlijks € 32.310 extra aan renteopbrengsten t.b.v. de exploitatie worden gegenereerd. Daar 
tegenover staat dat er vanuit de reserve brandweermaterieel geen sprake meer is van een jaarlijkse onttrekking 
t.g.v. de algemene dienst van € 95.000. Per saldo resteert een structureel nadeel van € 62.790. Dit zal worden 
meegenomen in de voorjaarsbrief 2015 en de perspectievennota 2015.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 

                           
 


