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Onderwerp 
Leefbaarheidsfonds Tynaarlo - stand van zaken en evaluatie  
 
Gevraagd besluit 

1. Kennisnemen van de stand van zaken Leefbaarheidsfonds Tynaarlo per 31 december 2015. 
2. De discussie voeren over de vraag of het doel van het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo wordt bereikt met 

de uitvoering ervan in 2015 en deze discussie te kenmerken als evaluatie.  
3. Het overschot (€ 40.396) van het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo uit 2015 beschikbaar stellen voor 2016. 
4. Het subsidieplafond voor 2016 vaststellen op € 40.396. 
5. In de vergadering waarin de perspectievennota 2016 wordt behandeld, de bijdrage voor 2017 definitief 

beschikbaar stellen naar aanleiding van de evaluatie. 
6. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Op 17 maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo beschikbaar te stellen ter 
stimulering en ondersteuning van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding) van voorzieningen die een 
bijdrage leveren aan het behoud en/of verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Tynaarlo. Het fonds 
loopt nu bijna één jaar. De centrale vraag is: ‘ Wordt het doel van het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo met de 
uitvoering van het fonds in 2015 bereikt? Indien dit naar de mening van de gemeenteraad niet het geval is: ‘Wat 
zou er volgens u moeten worden veranderd aan de uitvoeringsregeling?’ en tot slot: ‘Zijn de middelen voor het 
fonds voldoende of moeten de middelen naar beneden of boven worden bijgesteld.’  
Het doel van het fonds zoals geformuleerd in de uitvoeringsregeling is: ‘Het stimuleren en ondersteunen van 
lokale activiteiten, projecten en (instandhouding) van voorzieningen die een bijdrage leveren aan het behoud 
en/of verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Tynaarlo.’  
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Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het fonds is bijna één jaar in werking (31 maart 2015). Met de gemeenteraad is afgesproken het 
Leefbaarheidsfonds Tynaarlo voor drie jaar (2015-2017) beschikbaar te stellen en na 1 jaar te evalueren. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo is tot stand gekomen naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de fractie 
Leefbaar Tynaarlo. In de gemeenteraadsvergadering van 23 september 2014 heeft het college van 
burgemeester en wethouders deze aanbeveling overgenomen. Het college van burgemeester en wethouders 
heeft samen met fractievoorzitter Kloos van Leefbaar Tynaarlo de concept-uitvoeringsregeling 
Leefbaarheidsfonds Tynaarlo opgesteld. In de raadsvergadering van 17 maart heeft de gemeenteraad haar 
opvattingen en wensen naar voren kunnen brengen ten aanzien van de concept-uitvoeringsregeling 
Leefbaarheidsfonds  Tynaarlo. Hierop is de uitvoeringsregeling tekstueel aangepast in artikel 6 lid 1 door 
vervanging van het woordje ‘ons’ in ‘het college van burgemeester en wethouders ’en toevoeging van 
‘tenminste’ tussen de woorden ‘ontvangen’ en ‘8’. Er zijn geen andere aanpassingen gedaan. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Het college van B&W brengt het fonds actief onder de aandacht in gesprekken met inwoners. Ook wordt er 
regelmatig aandacht besteed aan projecten die met behulp van het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo tot stand 
komen op de gemeentepagina van de gemeente Tynaarlo. De mogelijkheid van subsidie vanuit het 
Leefbaarheidsfonds Tynaarlo wordt tevens vermeld op de website (o.a. via het digitaal loket).  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Het fonds is gestart in 2015. Ook in 2016 en 2017 wordt het fonds ter beschikking gesteld van onze inwoners.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
In 2015 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven waarvan € 9.604,- daadwerkelijk is uitgekeerd. Het 
geld dat niet is uitgegeven komt ten gunste van het rekeningresultaat 2015 en vloeit bij positief resultaat in 
beginsel (raadsbesluit) terug naar de Algemene reserve grote investeringen (Argi). Het geld is daarmee echter 
nog niet beschikbaar voor nieuwe initiatieven in 2016 daarom wordt de gemeenteraad gevraagd het 
overgebleven bedrag nu beschikbaar te stellen voor initiatieven in 2016.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
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Raadsbesluit nr. 8 
 
Betreft: 
 
Leefbaarheidsfonds Tynaarlo - stand van zaken en evaluatie 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2016 
 
overwegende het belang van het niet overschrijden van de budgetten 
 
gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Tynaarlo 
 
 

B E S L U I T: 
 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken Leefbaarheidsfonds Tynaarlo per 31 december 2015 
2. De discussie te voeren over de vraag of het doel van het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo wordt bereikt 

met de uitvoering ervan in 2015. En deze discussie te kenmerken als evaluatie.  
3. Het overschot (€ 40.396) van het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo uit 2015 beschikbaar te stellen voor 

2016. 
4. Het subsidieplafond voor 2016 vast te stellen op € 40.396 
5. In de vergadering waarin de perspectievennota 2016 wordt behandeld, de bijdrage voor 2017 definitief 

beschikbaar te stellen naar aanleiding van de evaluatie. 
6. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 

 
 
 

 
 Vries, 8 maart 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

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

Voorzitter 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 
 
 
 
 


