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Inleiding
Geachte leden van de gemeenteraad,
In april 2016 zijn we halverwege onze gemeentelijke regeerperiode 2014-2018. Een moment om terug
te kijken, een moment van reflectie en bezinning en tevens een moment om onze inzet en accenten te
actualiseren naar het moment van nu, met een blik op de toekomst gericht en gebaseerd op ons
collegemanifest en de dynamiek van de ontwikkelingen om ons heen.
 In april 2014 zijn we als college en raad begonnen aan een samenwerking op basis van het
manifest “samenwerken in vertrouwen”.
 Voor de periode 2014 – 2018 hebben we een omvangrijk ombuigingsplan opgesteld van ruim € 4
miljoen. De realisatie hiervan ligt op koers, maar voor de realisatie van een paar ombuigingen
signaleren we wel een risico (ombuigingen op de gemeenschappelijke regelingen).
 In september 2014 is de vacature van directeur/gemeentesecretaris ingevuld.
 In december 2014 is de burgemeester benoemd.
 Vanuit het rijk kregen de gemeenten in 2015 een nieuwe zware taak toegevoegd, de
verantwoordelijkheid over de WMO, jeugd en participatie.
 In de gemeentelijke organisatie is een fundamentele koerswijziging ingezet. Een koerswijziging
met een inhoudelijke en een bedrijfsvoeringscomponent. Noodzakelijk om de gemeente Tynaarlo
financieel duurzaam op orde te krijgen om ook op de lange termijn het gewenste beleid te kunnen
uitvoeren en financieren op het gebied van welzijn, onderwijs(huisvesting), sport en het beheer
van de openbare ruimte.
 Een moment ook om te kunnen anticiperen op de veranderende rol van de (gemeentelijke)
overheid en de onderlinge verhouding tussen inwoners en overheid.
2014 is een jaar geworden van kennismaking en van overgang. Op basis van de ruggengraat van ons
manifest hebben we een omvangrijk ombuigingsplan opgebouwd dat door college en raad is
vastgesteld. Noodzakelijk om te komen tot een sluitende begroting in meerjarig perspectief. In 2015
konden we een laag dieper gaan en hebben we met name op 3 grote thema’s nader onderzoek
gedaan. Bij de begrotingsbehandeling in het najaar van 2015 kwam veel informatie bij elkaar. Naast
de reguliere omvangrijke begroting, werd ook het resultaat opgeleverd van de uitgezette onderzoeken
naar het Accommodatie beleid, het sociaal domein en het beheer van de openbare ruimte. Deze drie
thema’s hebben we nu goed geregeld in de begroting.
Belangrijke besluiten
Het afgelopen jaar heeft de raad belangrijke besluiten genomen, die in 2016 en verder zullen worden
uitgevoerd. We noemen in dit kader:
 Centrum plan Vries
 Centrum plan Eelde
 Omgevingsvergunning AH Zuidlaren
 (ver)nieuwbouw van alle lagere scholen in Vries, Tynaarlo, Eelde en Paterswolde
 Financiering en planvoorbereiding geborgd voor (ver)nieuwbouw van alle scholen in Zuidlaren
 Verbouw sporthal de Kamp in Vries
 Nieuwbouw van de gymzaal in Tynaarlo
 Nieuwbouw van de dubbele sporthal in Eelde
 Transitie WMO, jeugd en participatie en voorbereiding transformatie, inclusief de nieuwe
organisatie Werkplein Drentsche Aa (WPDA)
 Balans in budget en ambitie voor beheer openbaren ruimte en voorkomen van
kapitaalvernietiging
 Tynaarlo culturele gemeente van Drenthe
 Transformatie bibliotheekwerk
 Unieke pilot statushouders als bijdrage in maatschappelijke opgave vluchtelingenproblematiek
 Voorbereiding komst AZC in Zuidlaren
 Pilots overheidsparticipatie
 Koers, waarin ook nieuwe wijze van werken van de ambtelijke organisatie
 Inkoop jeugd en zorg in NMD-verband.

5

De komende jaren zullen – naast alle reguliere werkzaamheden - vooral in het teken staan van de
uitvoering van bovengenoemde plannen. Het moet nog wel “even” worden uitgevoerd.
Het jaar 2015 afgesloten met incidentele voordelen
In november 2015 heeft u de najaarsbrief 2015 vastgesteld. Dit is het laatste moment in de planning &
control-cyclus geweest waarbij de begroting 2015 is aangepast naar de toen bekende ontwikkelingen
en verwachtte resultaten. Het jaar 2015 sluiten we af met een onverwacht groot positief resultaat van
€ 6,1 miljoen na bestemming. Dit betekent dat in dit resultaat al de toevoegingen en onttrekkingen aan
de reserves zijn verwerkt, waar u, als raad, uw goedkeuring voor heeft gegeven. Een resultaat dat
onverwacht zo groot is, nodigt uit tot nadere analyse. In deze brief willen we u alvast graag een
nadere toelichting geven op de belangrijkste onderdelen van dit resultaat.
Het resultaat van € 6,1 miljoen positief bestaat op hoofdlijnen uit:









Een voordeel van € 400.000 op wegen (cluster 2) in verband met niet geraamde subsidies voor
fietspaden, aanbestedingsvoordelen en vertraging van werkzaamheden vanwege het weer. Het
voordeel dat het gevolg is van vertraging van werkzaamheden vanwege het weer, zullen we bij
het vaststellen van de jaarrekening voorstellen mee te nemen naar 2016, omdat deze
werkzaamheden in 2016 worden uitgevoerd.
Een voordeel van € 1,4 miljoen op WMO, € 400.000 op jeugd en € 700.000 participatie. Dit
voordeel valt uiteen in een groot aantal posten. Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar
het volgende hoofdstuk in deze brief.
Voordelen op het grondbedrijf, totaal voor een bedrag van € 800.000. Dit heeft onder andere te
maken met gestegen grondprijzen voor agrarische gronden, waardoor we een deel van onze
voorziening konden laten vrijvallen, een grote winstneming op project Oude Tolweg en de verkoop
van een woning in Oranjepolder.
Voordelen binnen het cluster financiering voor een bedrag van € 900.000. Hiervan wordt €
600.000 veroorzaakt door het vrijvallen van de geblokkeerde rekening van Essent (escrow),
waarover uw raad in januari 2016 is geïnformeerd. Daarnaast is er een voordeel op de
financieringsfunctie van € 100.000, omdat we bij de berekening van de rentekosten een te hoge
rente hadden berekend. Positieve afrekeningen van het rijk met betrekking tot de algemene
uitkering over eerdere jaren leidden ook tot een voordeel van € 100.000. Tenslotte is er een
voordeel op saldo kostenplaatsen van eveneens € 100.000.
Een positief resultaat op de bedrijfsvoering van € 1,3 miljoen. In de najaarsbrief hebben we u
reeds geïnformeerd dat we een incidenteel voordeel op de bedrijfsvoering verwachtten van €
800.000 omdat de acties die we hebben ingezet voor de organisatiekoers sneller tot resultaat
leiden. Het gerealiseerde voordeel op de bedrijfsvoering van € 1,3 miljoen bestaat voor ongeveer
€ 900.000 uit een voordeel op de loonkosten. Op de overige bedrijfsvoeringsbudgetten, zoals
opleidingskosten, huisvesting, facilitair en automatisering is ook sprake van een voordelig
resultaat, totaal € 400.000 over 2015.

Weerstandsvermogen
Bij het opstellen van de jaarrekening hebben we, evenals andere jaren, een nieuwe inventarisatie
gemaakt van de risico’s die we lopen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en deze afgezet
tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Hieruit blijkt dat de risico’s fors afnemen, onder andere
doordat we de thema’s beheer en onderhoud in de openbare ruimte en accommodatiebeleid nu goed
geregeld hebben in de begroting en gewijzigde regels voor wat betreft de rentetoerekening en een
daling van de boekwaarden aan het grondbedrijf. Een lager risico bij gelijkblijvend eigen vermogen
leidt tot een verhoging van de beschikbare weerstandsvermogen.
Resultaatbestemming
Conform geldend beleid doen wij een voorstel tot resultaatbestemming. Van het resultaat van € 6,1
miljoen stellen wij voor de volgende bedragen een specifieke bestemming te geven:
 € 194.000 in verband met vertraagde werkzaamheden wegen, cluster 2, meenemen naar 2016;
 € 1,5 miljoen van de overschotten bedrijfsvoering bestemmen voor een investeringsplan
bedrijfsvoering, gekoppeld aan het koersdocument en inclusief frictiekosten;
 € 1 miljoen in verband met de voordelen cluster 9 financiën toevoegen aan de Algemene Reserve
met Inkomensfunctie (Armi) in plaats van Algemene Reserve Grote Investeringen (Argi) om de
inkomensfunctie te borgen en daarmee structureel een deel van de druk in de begroting op te
vangen;
 € 7.000 overhevelen naar 2016 in verband met een fietsenstalling in Ter Borch.
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Het restant van ruim € 3,4 miljoen toevoegen aan de Argi om bij de voorjaarsbrief 2016 en
perspectievennota 2016 ruimte te hebben voor incidenteel nieuw beleid 2016 en verder.

Ruimte voor accenten
Zowel binnen het college als ook binnen de gemeenteraad voelen we een sterke behoefte aan budget
voor extra accenten. Als de raad instemt met de voorgestelde resultaatbestemming, zullen wij
daarom voorstellen om een behoorlijk bedrag uit de ARGI (€ 2,25 miljoen) aan te wenden voor
incidenteel nieuw beleid voor de komende jaren. Hier zien we ruimte voor, omdat we vanuit het
rekeningresultaat 2015 een aanzienlijk bedrag kunnen toevoegen aan de Argi. Voor een deel daarvan
zullen wij als college een invulling voorstellen en voor een deel ook zullen we ruimte laten aan de
gemeenteraad voor ideeën waar de raad in meerderheid achterstaat.
Concreet hebben we de volgende voorstellen, die bijdragen aan de doelstellingen van ons manifest
en toezeggingen die we aan uw raad hebben gedaan. Vooralsnog gaan we in onze doorrekeningen uit
van driemaal een bedrag van € 750.000. We zullen uw raad, in de voorjaarsbrief en
perspectievennota 2016, voorstellen deze bedragen beschikbaar te stellen voor incidenteel nieuw
beleid of incidentele accenten op bestaand beleid. Totaal gaat het dan om een incidenteel budget van
€ 2,25 miljoen. Wij realiseren ons dat dit een groot bedrag is. De opgaven die wij nog hebben en waar
we incidenteel een impuls aan kunnen en zouden willen geven zijn ook aanzienlijk. Zonder nu exact
aan te kunnen geven welke bedragen we voor welke investeringen willen gaan inzetten, kunnen we
nu wel aangeven welke denkrichtingen we hebben:
 Incidenteel ongeoormerkt budget voor accenten vanuit de gemeenteraad van € 100.000 per jaar;;
 Een transformatieplan voor WMO, jeugd en participatie (uit rijksmiddelen 2016 en 2017);
 Upgrade centrum Vries, Eelde, Zuidlaren;
 Uitbreiding van het leningenbeleid. Tijdens de behandeling van de begroting op 10 november jl.
heeft uw raad een motie aangenomen waarbij het college wordt opgedragen te onderzoeken of en
hoe de blijverslening kan worden ingepast in het woonbeleid van de gemeente. Momenteel
onderzoeken wij op verzoek van de raad ook het geheel van startersleningen en
duurzaamheidleningen. Hierop zullen wij terugkomen in de voorjaarsbrief/perspectievennota.
 Investeringen voor onderwijshuisvesting, waarbij gedacht kan worden aan de inrichting van
groenere schoolpleinen en/of duurzaamheidsmaatregelen;
 Tijdelijke impuls voor activiteitensubsidies;
 Samenwerking met Visio in beheer en onderhoud rondom het gemeentehuis in Vries;
 Bibliotheek verhuizing/frictiekosten;
 Knelpuntwoningen.
Wij zullen in de voorjaarsbrief en perspectievennota voorstellen opnemen voor de inzet van
incidenteel nieuw beleid. Onze eerste ideeën voor de invulling van deze middelen hebben we
bovenstaand opgenomen. Om te komen tot een voorstel dat op breed draagvlak in de raad kan
rekenen, willen wij graag met de raad in gesprek. Het doel hiervan is dat we van u als raad graag,
voorafgaand aan het opstellen van de voorjaarsbrief en perspectievennota, uw wensen en ideeën
willen ontvangen zodat we een compleet beeld krijgen hiervan. De input die we van u als raad
ontvangen, zullen we betrekken bij het voorstel dat we zullen in de voorjaarsbrief en
perspectievennota.
Nog geen oordeel accountant bij de jaarrekening 2015
Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor taken op het gebied van WMO (deels
nieuw), verstrekking PGB’s (deels nieuw), jeugd en participatie. Hieraan zijn lasten van totaal
ongeveer € 13 miljoen verbonden. Hiervan heeft bijna € 8 miljoen betrekking op de uitvoering van de
jeugdwet, de WMO en de betalingen van PGB’s. Deze taken worden uitgevoerd door derden,
waaronder zorginstellingen, gemeente Emmen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Van deze
partijen ontvangen wij facturen/afrekeningen op basis waarvan wij de lasten in onze jaarrekening
verantwoorden. Hiermee hebben zowel wij als onze accountant nog niet kunnen vaststellen of de
prestaties daadwerkelijk geleverd zijn door de andere partijen. Voor de controle van deze prestatie
steunt onze accountant op verantwoordingen en bijbehorende accountantsverklaringen van deze
partijen. Op dit moment hebben wij van de SVB, gemeente Emmen en een aantal zorginstellingen nog
geen verantwoording inclusief accountantsverklaring ontvangen. Hierdoor heeft onze accountant de
controle nog niet kunnen afronden en is er nog geen oordeel van onze accountant ten aanzien van de
getrouwheid en rechtmatigheid van de onze jaarrekening.
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Op grond van de beroepsregels van de accountants mag BDO op dit moment nog geen
accountantsverklaring afgeven bij de jaarrekening van Tynaarlo. Dit omdat er nog relevante
(controle)informatie van derden over materiële posten/processen ontbreekt. In het proces van de
controle van de jaarrekening hebben wij uitvoerig met BDO over deze problematiek gesproken. Met
BDO is afgesproken dat gewacht wordt tot uiterlijk eind mei 2016. Dit betekent dat informatie van de
SVB, gemeente Emmen en zorginstellingen die uiterlijk eind mei beschikbaar komt, door BDO zal
worden betrokken in de controle en van invloed kan zijn op het oordeel van BDO bij onze
jaarrekening. Op basis van de meest recente informatie zullen we rekening moeten houden met
verklaringen van de accountants van deze partijen die niet goedkeurend van aard zijn dan wel dat de
benodigde informatie niet voor eind mei beschikbaar is. Dit kan betekenen dat een deel van de
verantwoorde lasten in onze jaarrekening niet door onze accountant kan worden beoordeeld, dan wel
dat op grond van de niet-goedkeurende accountantsverklaringen van derden een deel van de door
ons verantwoorde lasten niet kan worden goedgekeurd. Dit kan van invloed zijn op de strekking van
het oordeel van onze accountant bij onze jaarrekening 2015. Overigens is dit in lijn met de
verwachtingen die er landelijk zijn over de controle van de jaarrekeningen van gemeenten over 2015.
Wij verwachten dat er geen bijstelling meer van het resultaat van € 6,1 miljoen positief zal
plaatsvinden op basis van de verantwoordingen van derden. Daarom stellen wij nu al wel voor in te
stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming.
Nadat BDO de controle van de jaarrekening heeft kunnen afronden en een accountantsverklaring
heeft afgegeven zal de jaarrekening voor de formele vaststelling aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.

Met vriendelijke groet,

College Burgemeester en Wethouders
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Clusterverantwoording
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Cluster 0 || Algemeen bestuur
“Dienstverlening volgens de menselijke maat. De Tynaarlose maat”
1. Hoogtepunten
Als het om dienstverlening gaat, hanteren we de menselijke maat. De Tynaarlose maat. Digitaal waar
het kan, en in gesprek als daar behoefte aan is. Met dit doel voor ogen zetten we kleine, maar
wezenlijke stappen om in te spelen op de ontwikkelingen. Zo hebben we in 2015 voorbereidingen
getroffen voor iBurgerzaken. Dat moet er in de toekomst voor gaan zorgen dat meer van onze
producten digitaal kunnen worden aangevraagd. Aangifte van geboorte en voornemen tot huwelijk
kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2016 digitaal via een app.
We stemmen onze dienstverlening zoveel mogelijk af op de behoefte van onze inwoners. Dat geldt
natuurlijk voor al onze dienstverleningskanalen, maar in het bijzonder voor telefonie en balie. Op het
moment dat de inwoner dat wil, zorgen we dat daar bemensing is. Zo werken we op afspraak bij de
balie burgerzaken en hebben we de piekmomenten bij het Telefonisch Informatie Centrum in kaart
gebracht. Op die manier richten we onze dienstverlening ook zo efficiënt mogelijk in.
Een bezoek aan het gemeentehuis moet voor de gast zo goed mogelijk verlopen. Daarom nemen we
hun op- en aanmerkingen over onze dienstverlening serieus en maken we daar ook werk van. Zo had
de verplaatsing van de receptie naar de linkerkant van de publiekshal niet het gewenste effect. De
klantgeleiding was verre van optimaal, men verdwaalde in de grote ruimte. Daarom hebben we de
oude servicebalie bij de ingang weer in gebruik genomen als receptie. Mensen worden nu niet meer
verwelkomt door een infozuil, maar door de medewerker die de receptie bemenst. In zijn rol als
gastheer wijst deze de bezoekers de weg in het gemeentehuis.
Kwaliteit en leesbaarheid van schriftelijke communicatie was in 2015 een speerpunt. Hiervoor is een
intern Schrijfloket ingericht dat collega’s met raad en daad bijstaat bij het schrijven van brieven,
voorstellen en andere publicaties. Momenteel redigeert het loket álle standaardbrieven van de
gemeente. Ook is de gemeentepagina opnieuw aanbesteed en in opzet herzien. Er wordt nu gewerkt
met een meer journalistieke formule en we stellen hoge eisen aan leesbaarheid en actualiteit. Waar
mogelijk brengen we zélf het nieuws via onze gemeentelijke pagina. Ten slotte is in 2015 de gehele
website doorgelicht en is een groot deel van de teksten herschreven.
In juli 2015 hebben we het integriteitsplan vastgesteld. Hierin zijn de beleidsuitgangspunten, taken,
rollen en verantwoordelijkheden omschreven op het gebied van integriteit en is een
integriteitscoördinator benoemd. Ook hebben we de Nederlandse code goed openbaar bestuur
omarmd. Hiermee binden we onszelf aan richtlijnen om op een gewetensvolle wijze invulling te geven
aan onze taken en verantwoordelijkheden. Er is ook een themadossier Integriteit aangemaakt op de
raadssite. De gemeenteraad heeft in het najaar van 2015 een integriteitsdebat gevoerd. Op basis
hiervan verwachten we in het voorjaar van 2016 de gedragscode van raad en college uit 2002 te
actualiseren.
2. Realisatie doelen 2015
Nr.
1.

2.

Doel Actie
Realisatie
Brede dienstverlening moet goed blijven
Wij vinden het belangrijk dat vragen van burgers goed en snel worden afgehandeld.
Een belangrijk punt voor betrouwbare informatie is dat de informatie goed beveiligd
en toegankelijk is.
1.1
Meten klanttevredenheid door onderzoek uitvoeren WSJG
Ja
(‘Waar staat je gemeente’)
1.2
0-meting en plan van aanpak voor
Ja
Informatiebeveiligingsbeleid volgens normen GIB
Bestuur en communicatie
We hebben aandacht voor een goede communicatie, waarbij wij als bestuur
toegankelijk en benaderbaar zijn. Bij samenwerkingen houden we steeds het nut en
de noodzaak in beeld. De verbinding die we zoeken wordt ook zichtbaar in het
inrichten van een leefbaarheidsfonds, waarbij vanuit het bestuur snel op behoeften

Status
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3.

kan worden gereageerd en verbinding kan worden versterkt.
2.1
Kerntakendiscussie fase 2 voor perspectievennota afgerond
2.2
Optimale participatie van betrokkenen door deze tijdig te
betrekken bij besluitvorming
2.3
Voorstel en besluitvorming werkwijze en inrichting van een
e
fonds (1 kwartaal 2015), uitvoering en monitoring
Efficiënt en op de kosten letten
3.1
Er is meer gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden
3.2
De regeldruk daar waar door ons beïnvloedbaar verminderen:
benoemen in een overzicht
3.3
Overzicht gereed met betrekking tot kosten en hun
toerekening. Plan voor kostendekkendheid leges opgesteld
(begroting 2016)

Nee
In ontw.
Ja

Ja
In ontw.
In ontw.

3. Toelichting op afwijkingen
2.1.

De gemeenteraad heeft andere prioriteiten gesteld. Die lagen bij de missie en de visie en het
fusieverzoek van Haren. De tweede fase van de kerntakendiscussie is dus uitgesteld en wordt
in het voorjaar van 2016 weer opgepakt.

2.2.

We betrekken inwoners wel bij het opstellen van beleid, maar er is gebrek aan een uniforme
richtlijn. We hebben de eerste stap naar beleid op dit terrein gezet door in de organisatievisie
te bepalen dat we toegroeien naar een netwerkorganisatie. Dat we niet enkel gebruik maken
van onze eigen expertise, maar ook van de kennis uit de samenleving. Op basis van deze
uitgangspunten stellen we in 2016 een richtlijn op voor burger- en overheidsparticipatie.

3.2.

Vanaf 1 november 2014 is de regelgeving van vergunningsvrij bouwen gewijzigd, dit heeft tot
gevolg dat er meer vergunningsvrij gebouwd mag worden. Er zijn dus minder regels. Dit heeft
echter wel de consequentie dat het werk hierdoor ingewikkelder is geworden, omdat niet op
voorhand te zeggen is of iets vergunningsvrij is.

3.3.

Er is een analyse uitgevoerd voor de kostendekkendheid van de leges. Hieruit komt naar
voren dat dit nog niet in alle gevallen zo is. Er wordt nu een plan opgesteld om tot
kostendekkendheid te komen.

4. Ontwikkelingen
De benchmark publiekszaken (waar staat je gemeente) bestaat niet meer. Deze wordt vervangen door
de Dashboard dienstverlening. Dit omvat een diepgravend onderzoek dat we eens in de twee jaar
laten uitvoeren en met de gemeenteraad bespreken. Verder kan het management aan de hand van de
actuele gegevens die het systeem biedt gericht sturen op de effectiviteit van dienstverlening en
kanaalsturing.
In 2015 zijn we gaan werken met een nieuw telefoonsysteem. We bellen nu via internet. Dit systeem
heeft als voordeel dat onze telefonistes direct kunnen zien of medewerkers aanwezig zijn, omdat de
telefoon aan de agenda is gekoppeld. Hierdoor kunnen we inwoners sneller helpen en gerichter
doorverbinden.
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Cluster 1 || Openbare orde en veiligheid
“Veiligheid doen we samen”
1. Hoogtepunten
We willen dit cluster inleiden met een groot compliment voor de vrijwillige brandweer en de politie. Zij
zetten zich dagelijks in voor de veiligheid van onze inwoners, ondernemers, recreanten en toeristen.
Samenwerking om overlast en criminaliteit jeugd te voorkomen
Wanneer het om veiligheid gaat, zijn we problemen graag voor. Daarom zetten we in op preventie en
tuigen een netwerk op rondom de doelgroep. Om overlast door- en criminaliteit van jeugd te
voorkomen zijn de ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV’er), de buitengewone
opsporingsambtenaren (BOA’s) en het Sociaal team (toegangsteam Jeugd) intensiever gaan
samenwerken. De korte lijntjes en het zorgvuldig delen van informatie komen het samenspel tussen
de disciplines ten goede. Hierdoor kunnen we kordaat en doortastend ingrijpen wanneer er problemen
(dreigen te) ontstaan.
Evenementenbeleid
De gemeenteraad heeft aan het begin van 2015 het nieuwe evenementenbeleid vastgesteld. Hierin
staat omschreven hoe we met de evenementen in onze gemeente omgaan. Deze moeten een
bijdrage leveren aan de samenleving en de levendigheid in de kernen. Bovendien vinden we een
divers aanbod belangrijk. Daarom zijn we gestart met de evenementenkalender, waarvoor
organisatoren zich kunnen aanmelden.
Ook de veiligheid rondom evenementen heeft een hogere prioriteit gekregen. Vroeger werden
kleinere, minder risicovolle evenementen (B- en C-categorie) minder gecontroleerd. Nu controleren we
honderd procent van de evenementen. Organisatoren reageren hier positief op. Ze hadden ons
gemist.
Trainen en beoefenen college
Rampenbestrijding maakt deel uit van openbare orde en veiligheid. In 2015 hebben we een
opfriscursus gehad en zijn we beoefend.
Paardenmarktverordening
De Zuidlaardermarkt is na 815 jaar nog steeds springlevend, en daar zijn we trots op. Maar de wereld
verandert. Het is steeds belangrijker om de balans te vinden tussen de belangen van handelaren en
publiek en het dierenwelzijn, waarvoor de dierenwelzijnsorganisaties extra aandacht hebben. We
kunnen niet zonder elkaar, en daarom moeten we met elkaar in gesprek blijven en elkaars
standpunten respecteren. De gemeente moet daarin zorgvuldige afwegingen maken. Alleen op die
manier kan de Zuidlaardermarkt blijven voortbestaan. Eén van de belangrijke stappen om het
dierenwelzijn te borgen is de paardenmarktverordening die de gemeenteraad in 2016 heeft
vastgesteld.
Naast de verordening hebben we de organisatie beter gestructureerd. We vervullen verschillende
rollen in aanloop naar het evenement, zoals die van organisator, uitvoerder, vergunningverlener en
handhaver. Een aantal van deze rollen liepen in de praktijk wel eens door elkaar. Dit vroeg om
rolverduidelijking. In 2015 zijn een aantal van deze rollen nadrukkelijk anders georganiseerd en is de
procesregie bij de ambtenaar openbare orde en veiligheid gelegd.
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2. Realisatie doelen 2015
Nr.
1.

2.

3.

Doel Actie
Realisatie
Integrale benadering van veiligheid
We gaan tien speerpunten opstellen voor het toezicht in het openbare gebied. Deze
sluiten aan bij de Kadernota Integrale Veiligheid en worden meegenomen in het
contact met de politie. We werken aan een betere zichtbaarheid en
professionalisering van onze Boa-inzet. Op het gebied van bijtincidenten met honden
en toezicht op naleving van de nieuwe Drank- en Horecawet blijven we samenwerken
met de gemeente Assen, Stichting Veiligheidszorg Noord en andere partners.
1.1
Evaluatie van het bestaande beleid en nieuwe Kadernota
In ontw.
Veiligheid gereed met aandacht voor integrale veiligheid
1.2
Overleg vormgeven ten behoeve van ondersteunen sociale
Ja
teams
1.3
Aandacht voor aanpak jeugdoverlast
Ja
(Inter-)Nationale ontwikkelingen op veiligheid
2.1
Verplichte voorlichting met opdrachten aan medewerkers.
Ja
Wat is veiligheid, veiligheid in privé, team en gemeente.
2.2
Vaststelling Evenementenbeleid en uitvoering daarvan in
Ja
2015
2.3
In de processen rondom vergunningen en evenementen is de Ja
aandacht voor veiligheid nadrukkelijk geborgd
Beleidsstukken (indien geen onderdeel van bovenstaande doelen/acties)

Status

Evenementenbeleid

3. Toelichting op afwijkingen
1.1. We hebben met name geïnvesteerd op evenementen en de samenwerking op het gebied van
jeugd. Daarom is het opstellen van de nieuwe kadernota veiligheid uitgesteld tot het eerste
kwartaal van 2016.
4. Ontwikkelingen
Er zijn op provinciaal niveau afspraken gemaakt met de Rijksheer (CdK) over de opvang van
vluchtelingen. We moeten, net als de andere Drentse gemeenten, onze bijdrage leveren. Het gaat
voor ons om 500 opvangplaatsen in een AZC voor een periode van tien jaar. Wij nemen die
verantwoordelijkheid, dat is een principiële keuze. Wanneer het COA een verzoek indient voor de
komst van een AZC, werken we hier aan mee. We richten ons op vestiging op een nader te bepalen
locatie in Zuidlaren. Dit gezien de meest optimale kans tot integratie, vanwege het hoge
voorzieningenniveau, het rijke verenigingsleven, goede openbaar vervoerverbindingen en eerdere
overwegend positieve ervaringen met een AZC.
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Cluster 2 || Verkeer en mobiliteit
“Zonder verkeer staat alles stil”
1. Hoogtepunten
In 2015 lieten we onderzoek doen naar het beheer van de openbare ruimte (BOR) en houdbare
financiën in de programma’s 8, 9 en 10. De onderzoekers keken naar de kwaliteit van de openbare
ruimte en het onderhoud ervan, ten opzichte van de capaciteit en de beschikbare middelen. De
conclusie is dat we volgens de onderzoekers meer doen, dan je redelijkerwijs met ons budget en
huidige capaciteit mag verwachten. Op basis van dit onderzoek en de aanbevelingen heeft de
gemeenteraad in december extra middelen beschikbaar gesteld.
Er is regulier wegonderhoud uitgevoerd en we hebben een aantal recreatieve en doorgaande
fietspaden vernieuwd. We zijn ook verheugd met het besluit van de gemeenteraad dat we na jaren
van praten, in het voorjaar van 2016 kunnen starten met de aanleg van het fietspad Oude Tolweg in
Zuidlaren.
De nieuwe meetpunten voor de gladheidsbestrijding zijn in 2015 in gebruik genomen. Hierdoor
kunnen we heel gericht en efficiënt strooien. We zien nu precies wat de wegdektemperatuur is,
hoeveel zout er nog ligt en of dat voldoende werkt. Als dat niet het geval is, en het dreigt glad te
worden, dan maken we daar nu direct werk van. Dankzij de nieuwe systemen hoeven we niet altijd
met alle zes de voertuigen de weg op. Vaak is er maar één op route. Ondanks de zachte winter
2014/2015 is onze strooiploeg 42 keer uitgerukt.
We hebben vorig jaar regelmatig om tafel gezeten met de verkeerscommissies van de scholen in
Ter Borch. Het is tijdens het halen en brengen van kinderen erg druk rond de scholen. Daar
proberen we in overleg met deze commissies oplossingen voor te vinden. Door infrastructurele
aanpassingen, maar vooral ook door samen met de scholen activiteiten te ontplooien die zich
richten op gedragsverandering. Zo zijn de parkeervoorzieningen en de kiss-and-ride-strook
aangepast, is er een wedstrijd verkeersborden ontwerpen uitgeschreven en worden ouders
gestimuleerd hun kinderen naar school te laten lopen of fietsen.

2. Realisatie doelen 2015
Nr.

Doel

1.

Veilige wegen
Veilige wegen is een belangrijk doel. Dat willen we bereiken door planmatig te werken
aan het onderhoud van onze wegen. We pakken verkeersonveilige situaties aan,
waarbij de aandacht voor veiligheid rondom scholen een speerpunt is.
1.1
Veiligheid, maatwerk in oplossingen
Ja
1.2
Goed onderhoud van wegen en fietspaden, door groot
Ja
onderhoud, asfalt + kleinschalig onderhoud
1.3
Gladheidsbestrijding met behulp van meetpunten efficiënte
Ja
inzet van voertuigen
Onderhoud wegen op zelfde niveau
Wij voeren het wegonderhoud zo efficiënt mogelijk uit. In het verhogen van de
efficiency zoeken we ook naar een differentiatie in het onderhoudsniveau. Dit
betekent dat op wegen waar wij dit mogelijk achten het onderhoudsniveau wordt
versoberd.
2.1
Jaarlijkse weginspectie. Dan planmatig uitvoeren in een
Ja
combinatie van groot onderhoud en klein onderhoud

2.

Actie

Realisatie
actie

Status

14

3.

4.

5.

Goed bereikbare voorzieningen
Het bevorderen van de doorstroom en de bereikbaarheid van voorzieningen in de
kernen en in de regio vinden we belangrijk. We gaan in gesprek met het OV-bureau
om binnen de bestaande budgetten van het OV bureau een zo optimaal mogelijke
bereikbaarheid te realiseren. Ook gaan we de hoogwaardige fietsverbinding Eelde/De
Punt-Groningen realiseren.
3.1
Buslijnen en voorzieningen passend bij de behoefte
Ja
3.2
Aanleg betonfietspad gedeeltelijk Legroweg
Ja
Openbare verlichting
4.1
Vervanging verlichting door Led, daar waar het een
Ja
meerwaarde heeft
4.2
Onlogische lichtmasten opruimen
Ja
Bermonderhoud
5.1
Biodiversiteit vergroten door maaien en afvoeren van
Ja
bermgras en slootvuil
5.2
Onderzoek naar alternatieve tractie bermen maaien en waar
In afwachting
mogelijk uitvoering geven aan de mogelijkheden
reactie LTO

3. Toelichting op afwijkingen
5.2.

De onderzoeksvraag ligt nog bij de LTO. In ons volgende periodiek met het LTO in het
voorjaar van 2016 hopen we hierin voortgang te kunnen melden.

4. Ontwikkelingen
In 2016 komt er meer aandacht voor recreatieve wandelpaden. Drenthe-breed wordt nagedacht over
een wandelknooppuntennetwerk.
Er komt één integrale aanbesteding van alle publiek vervoer in Noord en Midden Drenthe. Van lijnbus
tot leerlingenvervoer.
Er wordt een onderzoek gedaan naar bermverharding in de gemeente Borger-Odoorn. De gedachte
hierbij is dat je smalle wegen veiliger maakt en minder hoeft te maaien. Hierdoor kun je op termijn
meer doen, met minder geld. We gaan de uitkomsten van dit onderzoek bestuderen en komen hier bij
de gemeenteraad op terug.
Binnen de wijk Ter Borch is veel aandacht voor het verkeer. Daarom hebben we het
verkeersonderzoek waar het bestemmingsplan op gebaseerd is opnieuw laten doorrekenen. Die
resultaten laten nagenoeg hetzelfde aantal verkeersbewegingen zien. Nieuwe ontwikkelingen hebben
nauwelijks invloed op de verkeersdrukte. De onderzoekers verwachten wél meer verkeersbewegingen
in het entreegebied, rondom de scholen en de beoogde supermarkten. Wanneer het tot uitwerking van
de plannen voor de supermarkten komt, gaat de gemeente daarom met de ontwikkelaars,
verkeerscommissies en bewoners op zoek naar een goede oplossing voor de verkeersafwikkeling in
het entreegebied.
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Cluster 3 || Economische zaken en recreatie
“Regionaal denken en lokaal de ruimte bieden”
1. Hoogtepunten
Ondernemen: regionaal denken en lokaal de ruimte bieden
We zijn met de uitvoering van ons economisch beleid een andere weg ingeslagen, omdat we als
kleine gemeente geen economie maken. Dat wordt in de regio bepaald, het verstedelijkt gebied
tussen Groningen en Assen. Daarom zijn we ook actief lid van de regiovisie Groningen Assen. We
haken aan op wat er in en rond onze gemeente gebeurt en faciliteren onze ondernemers en
ondernemersverenigingen zo goed mogelijk. Wij zorgen voor een goed vestigingsklimaat, goede
bereikbaarheid en uitstekende bedrijventerreinen en contact met de ondernemersverenigingen en
individuele ondernemers.
Tynaarlo verbindt
‘Tynaarlo Verbindt’ is ingezet door het vorig college en was gericht op het vaststellen en uitvoeren van
actieplannen waarbij ambassadeurs een trekkersrol hadden. Ons college heeft na de oplevering van
de actieplannen een evaluatie gemaakt en in goed overleg met de ambassadeurs besloten een
koerswijziging door te voeren. Het centraal stellen van de ambassadeurs bij de uitvoering is losgelaten. Het principe van ‘buiten’ naar ‘binnen’ staat nog wel centraal. Het accent is komen te liggen
op direct contact met ondernemers op elk vlak van de lokale economie en het gericht faciliteren.
Goed nieuws voor Vries en Eelde
De gemeenteraad heeft de Dorpsagenda Vries vastgesteld en de schop gaat daar komend jaar de
grond in. In Eelde is de verkoop van garage Koops voorbereid, zodat de Jumbo kan uitbreiden en de
openbare ruimte wordt opgeknapt. De gemeenteraad besluit in januari 2016 over de verkoop van
garage Koops.
Het verhaal van Drenthe op de kaart
Touristinfo Drenthe is opgeheven en we zitten nu om tafel met alle Drentse gemeenten, provincie en
Marketing Drenthe om onze krachten te bundelen. Met als doel het verhaal van Drenthe op de kaart
zetten. Het nieuwe provinciebestuur zet sterk in op recreatie en toerisme. Dat betekent voor ons dat
we gesteund worden om onze doelen te verwezenlijken.
Investeren in Zuidlaardermeer
In 2015 hebben we de voorbereidingen getroffen voor de revitalisering van de toeristisch-recreatieve
voorzieningen op en rond het Zuidlaardermeer. Dat moet er voor gaan zorgen dat de aantrekkingskracht en daarmee de bezoekersaantallen, de bestedingen en werkgelegenheid behouden blijft. Het
meer is van groot belang voor recreatie en toerisme in onze gemeente. Er ligt nu een plan voor een
totale investering van € 300.000. Van Tynaarlo wordt een bijdrage van € 15.000 verwacht.
Meerschap
In het meerschapsgebied hebben wij, vanwege de meerwaarde voor versterking van de
natuurwaarden en de recreatie, medewerking verleend aan de plannen van het Hampshire hotel op
Gronings grondgebied.
Geopark verbreed
De gemeenten Haren en Groningen zijn toegetreden tot het samenwerkingsverband. Dit vergroot de
mogelijkheden voor ondersteuning van (ondernemers) initiatieven.
BIZ Zuidlaren
De VOZ heeft in 2015 het initiatief genomen om de mogelijkheden voor een bedrijveninvesteringszone
te verkennen. De verwachting is dat de VOZ hier in 2016 een keuze in gaat maken en al dan niet met
een voorstel richting gemeente komt.
Groningen Airport Eelde
De aandeelhouders hebben besloten om in de eerste helft van 2016 een discussie te voeren over het
voortbestaan van Groningen Airport Eelde. Daarvoor worden door externe partijen rapporten
aangeleverd.
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2. Realisatie doelen 2015
Nr.

Doel

1.

Actief ondernemersbeleid
Het hebben van voldoende werkgelegenheid in de nabije omgeving. Effectvolle
ontwikkelingen realiseren door te ontwikkelen, initiëren en te faciliteren. Hierbij maken
we maximaal gebruik van de energie en kennis van ondernemers en instellingen.
1.1
Ter hand nemen uitvoeringsplannen voor Groningen Airport
Ja
Eelde
1.2
We stimuleren en faciliteren zelfstandigen en bedrijven
Ja
1.3
Uitwerken ontwikkelingsvisie GAE waaronder voorterrein
Ja
GAE en De Punt
1.4
We plaatsen innovatieve en duurzame bedrijven op de
Ja
voorgrond
1.5
We faciliteren het netwerken tussen ondernemers en
Ja
verbeteren onze dienstverlening
1.6
Evaluatie samenwerking ambassadeurs in programma
Ja
Tynaarlo verbindt
1.7
Instellen MOR (meldpunt voor Ongewenste regelgeving
Ja
1.8
Bedrijvencontactfunctionaris in contact met ondernemers. We Ja
blijven contact leggen met ondernemers door middel van
bedrijfsbezoeken
Meewerken aan bruisende centra
2.1
Er is gewerkt aan de kernen, waarbij we hebben ingezet op
Ja
het voorkomen van leegstand van winkelpanden. Rolbewust.
2.2
Afhechten centrumplannen die niet haalbaar zijn
Ja
Aantrekkelijk zijn voor toeristen
3.1
We bieden ondersteuning aan de creatieve industrie
Ja
3.2
We onderzoeken of we de nieuwe aanlegplek aan het NW
Ja
kanaal verder gaan ontwikkelen
Opleidingsgemeente
4.1
We hebben het goede voorbeeld gegeven door stage- en
Ja
werkervaringsplekken aan te bieden (aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt)

2.

3.

4.

Actie

Realisatie
actie

Status

3. Ontwikkelingen
Naast de revitalisering van de toeristisch-recreatieve voorzieningen in het Zuidlaardermeergebied, zijn
er ook plannen in voorbereiding voor de herinrichting van het gebied rondom Meerzicht. De bedoeling
is de dagrecreatie in het gebied te verplaatsen, waardoor de waterscouts de ruimte krijgen. Er ligt nu
een schetsplan dat samen met de betrokken partijen is opgesteld. De verschillende besturen van de
partijen die betrokken zijn bij het Zuidlaardermeer moeten daar nog een besluit over nemen. Daarna
gaan de plannen in procedure.
Tusschenwater
Ruimte voor water om droge voeten te houden. Het wordt een schitterend gebied, vergelijkbaar met
de Peizermaden. Een aanwinst voor de Groeve en dus ook voor recreatie en toerisme in onze
gemeente.
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Cluster 4 || Onderwijs
“Bouwen aan kennis”
1. Hoogtepunten
We hebben in 2015 mooie stappen gezet in het accommodatiebeleid. De gemeenteraad heeft
besloten om de normbedragen voor nieuw-, of vernieuwbouw aan de schoolbesturen beschikbaar te
stellen. Bestuurlijk gezien hebben we daarmee in 2015 de randvoorwaarden gecreëerd om dit doel te
bereiken. Nu is het aan de schoolbesturen.
Er is door de schoolbesturen ook hard gewerkt aan de kwaliteit van onderwijs. We hebben geen zeer
zwakke scholen meer. Eén school is nog zwak. Het traject dat de onderwijsstichting heeft ingesteld,
werpt dus zijn vruchten af. Alhoewel de kwaliteit van het onderwijs sinds de verzelfstandiging primair
de verantwoordelijk is van de stichting, is de wethouder onderwijs begonnen met een rondgang langs
de basisscholen. Ze zoekt er aansluiting op het gebied van kwaliteit en ontwikkelingen binnen het
onderwijs. De vroegtijdige signalering in de zorgstructuur is op niveau. Die structuur bestaat uit de
driehoek onderwijs, jeugdzorg en sociaal team.
Er is een oplossing gevonden voor het ruimtegebrek bij de scholen in Ter Borch. De gemeenteraad
besloot in 2015 de tijdelijke onderwijshuisvesting tussen de scholen op de parkeerplaats te plaatsen.
2. Realisatie doelen 2015
Nr.
1.

2.

3.

4.

Doel Actie
Realisatie
Kwalitatief goede en goed bereikbare scholen
We willen flexibele en multifunctionele scholen
1.1
Ver- en nieuwbouw Menso Altingschool
Ja
1.2
Planvoorbereiding voor brede scholen
Nee
Openbaar onderwijs
Hoewel het onderwijs is verzelfstandigd, vinden wij het belangrijk dat er geen zeer
zwakke scholen meer zijn in onze gemeente. Kinderen hebben recht op goed
onderwijs.
2.1
Geen zeer zwakke scholen meer in de gemeente
Ja
2.2
Regelmatig overleg en op de hoogte worden gehouden van de
Ja
stand van zaken bij Stichting Baasis
Goede zorgstructuur en signalering
3.1
Het CJG fungeert als spil bij alles rondom jeugd
Ja
3.2
De Leerplicht en het CJG werken steeds meer samen
Ja
3.3
Door middel van de Sociale teams signaleren we problemen
Ja
sneller en zetten we in op preventie
Regelgeving
Afspraken maken over doordecentralisatie
4.1
Nieuwe verordening onderwijshuisvesting: decentralisatie
Nee
onderwijsgelden

Status

3. Toelichting op afwijkingen en het effect van de afwijkingen
1.

4.1.

Voor onze ambities in het accommodatiebeleid waren onvoldoende middelen beschikbaar in
de begroting. Daarom is het beleid herzien en heeft de gemeenteraad besloten om de
normbedragen voor nieuw-, of vernieuwbouw aan de schoolbesturen beschikbaar te stellen.
Het bouwheerschap ligt bij de scholen, het is aan hen om invulling te geven aan de plannen.
In 2016 gaan we de verordening aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Daarbij gaan
we ook onderzoeken of we de nieuwe systematiek gaan overnemen.

4. Ontwikkelingen
Met de komst van het passend onderwijs kunnen scholen kunnen zich meer gaan specialiseren.
De gemeente Tynaarlo wil ook in 2016 actief inzetten op de verbinding tussen het primair onderwijs en
de sociale teams (werken via één zorgstructuur).
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Cluster 5 || Sociale samenhang en leefbaarheid
“Beleef, wees betrokken en beweeg”
1. Hoogtepunten
Sociaal domein verweeft in bestaande structuren
2015 was het jaar waarin we de nieuwe taken in het sociale domein in onze bestaande structuur
verweeft hebben. Noordermaat, Trias en iCare zijn onderdeel geworden van de sociale teams en
onder regie van de gemeente gekomen.
Combinatiefunctionarissen in de sociale teams
Met het project Jongeren op Gezond Gewicht hebben we weer meer jeugd ertoe aangezet om
voldoende te bewegen en gezond te eten. De gemeenteraad besloot in 2015 de
combinatiefunctionarissen toe te wijzen aan de sociale teams. Hier spelen ze een preventieve en
verbindende rol. Zij screenen bijvoorbeeld alle kinderen in het basisonderwijs op sportdeelname en
overgewicht. Wanneer een kind overgewicht heeft, of wegens (financiële) problemen thuis niet kan
sporten, wordt dit opgepakt in de sociale teams.
Investeren in accommodaties
We hebben in 2015 mooie stappen gezet in het accommodatiebeleid. De gemeenteraad heeft
besloten om de normbedragen voor nieuw-, of vernieuwbouw aan de schoolbesturen beschikbaar te
stellen. Bestuurlijk gezien hebben we daarmee in 2015 de randvoorwaarden gecreëerd om dit doel te
bereiken. Nu is het aan de schoolbesturen.
Verder heeft de gemeenteraad besloten om te investeren in de gemeentelijke sportaccommodaties. Er
komt een dubbele sporthal in Groote Veen, een gymzaal in Tynaarlo en sporthal De Kamp wordt
gerenoveerd. Onder de sportverenigingen is er sprake van groot draagvlak voor de plannen.
Herijking subsidiebeleid
We hebben ons subsidiebeleid herijkt in 2015. We werken niet meer met exploitatiesubsidies, maar
met aanjaagsubsidies. Anders gezegd: we investeren niet meer in stenen of in behoud, maar in
activiteiten. Hierdoor sluiten we meer aan op de bredere maatschappelijke behoefte.
Culturele gemeente
De provincie heeft Tynaarlo benoemd tot Culturele gemeente van Drenthe 2017/2018. We ontvangen
hiervoor een provinciale subsidie van € 90.000 om de cultuur in de gemeente een flinke boost te
geven. De gemeente Tynaarlo heeft een rijk cultureel aanbod. We willen daar tijdens het culturele jaar
zoveel mogelijk mensen van laten proeven. Een feest voor iedereen. Daarom hebben we samen met
partijen uit de cultuursector een plan gemaakt, rondom een aantal cultuurhistorische kernpunten. We
willen ook iets blijvends achterlaten: een stevige verbinding tussen de culturele sector, toerisme en
(verblijfs-)recreatie, middenstand, inwoners en onderwijs. Zo wordt cultuur minder afhankelijk van
subsidies. Voorafgaand aan het culturele jaar vindt in Tynaarlo de manifestatie Into Nature plaats,
waar ook extra aandacht is voor kunst en cultuur.
Bestuurlijke netwerken
We zijn in een aantal bestuurlijke netwerken gestapt waardoor we beter aanspraak kunnen maken op
Europese subsidies. We werden lid van de Eems-Dollardregio, de Agenda van de Veenkoloniën, en
traden toe tot de P10. De organisatie voor grote plattelandsgemeenten.

2. Realisatie doelen 2015
Nr.

Doel

Actie

1.

Sterk voorliggend veld
Inzet op preventie leidt tot minder curatieve inzet
1.1
Werken aan civil society en hiervoor een plan maken
Er zijn drie werkende en herkenbare sociale teams

Realisatie
actie

Status

Ja
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2.

3.

4.

5.

Kunst en cultuur
Alle kinderen via scholen in contact met kunst en cultuur. Daarnaast de acties om als
culturele gemeente een impuls te geven aan het doel.
2.1
Subsidies herijken en maken nieuwe subsidieafspraken
Ja
2.2
Plan van aanpak kunst op school in het kader van
Ja
cultuureducatie
2.3
Zoeken naar alternatieven en een plan maken voor bibliotheken
Ja
2.4
Herijken subsidiebeleid voor welzijn, kunst en cultuur
Ja
2.5
Aanmelden voor culturele gemeente Drenthe
Ja
Sport en bewegen
Het aantal jongeren dat beweegt blijft verhoudingsgewijs op peil of stijgt.
3.1
Inzet combinatiefunctionarissen om de verbinding tussen sport,
Ja
buurt en onderwijs te intensiveren. Met lokale partners
3.2
Sportpret uitvoeren
Ja
3.3
Evaluatie van het speelruimtebeleid
Ja
3.4
Subsidiebeleid gericht op effect in plaats van exploitatie. HerJa
ijken subsidies; inzetten bij verenigingen op jongeren in relatie
met subsidiebeleid
Accommodaties
Bereikbare en betaalbare onderwijs- en sportvoorzieningen: inrichten programma
maatschappelijk vastgoed.
4.1
Inrichten programma maatschappelijk vastgoed
In ontw.
4.2
Plannen maken voor nieuwbouw, renovatie brede scholen.
Ja
Starten in Groote Veen Eelde, Ekkel/Kooi Vries en Tynaarlo.
4.3
Buitensportaccommodaties Vries en Tynaarlo
In ontw.
4.4
Privatisering ZTV: de overdracht van het onderhoud is
Ja
gerealiseerd
Internationale samenwerking
Wij richten ons meer op de lokale organisaties en de initiatieven op het gebied van
bewustwording. Wij stoppen met de bijdrage aan internationale projecten.
5.1
Afbouwen (subsidie) relaties internationaal
Ja
5.2
Netwerk Tynaarlo wereldwijd benutten voor lokale initiatieven
Ja

3. Toelichting op afwijkingen
4.1.

Zie verder cluster negen

4.3.

De nieuwbouw bij VAKO is gestart. Voor de buitensportaccommodatie in Tynaarlo is alles
geregeld, en ligt het initiatief nu bij de club. Deze is voorbereidingen aan het treffen.

4. Ontwikkelingen
In 2015 zijn afspraken gemaakt met VAKO en Tynaarlo voetbal over het overdragen van de
sportaccommodaties. Deze overdracht vindt plaats na de realisatie van de nieuwbouw.
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Cluster 6 || Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
“Samenhang en begrip voor elkaars beperkingen geven ons een mooiere gemeente terug”
1. Hoogtepunten
2.000 keer om tafel
2015 was het jaar waarin we de nieuwe taken in het sociale domein in onze bestaande structuur
verweeft hebben. Er lag een enorme klus waar we de schouders onder gezet. We zijn een lerende
organisatie die enorm in ontwikkeling is. De sociale teams zijn veel buitenshuis bij onze inwoners, en
hebben daar het afgelopen jaar zo’n 2.000 keukentafelgesprekken gevoerd. In al die gevallen is
maatwerk geleverd, want Iedere situatie, iedere zorgvraag is uniek. Iedereen heeft de zorg ontvangen
die is geïndiceerd.
Expertise in huis en om ons heen
We hebben experts van verschillende organisaties op het gebied van jeugdzorg in één team bij de
gemeente ondergebracht. Deze medewerkers zijn het afgelopen jaar naar elkaar toegegroeid en
vormen samen een sterk netwerk binnen het toegangsteam Jeugd. Ook binnen de sociale teams
hebben we expertise van buiten naar binnen gehaald. Spinn (Noordermaat), Trias, MEE en de
gemeentelijke consulenten vormen samen de sociale teams, onder regie van de gemeente. De
gemeente heeft zo alle expertise in huis om zorgvragen goed op te pakken. Waarbij geldt: één gezin,
één regisseur, één plan.
2. Realisatie doelen 2015
Nr.
1.

2.

3.

Doel Actie
Realisatie
Transities
Adequate ondersteuning en dienstverlening
1.1
Afronden project transities
Ja
1.2
1 uitvoeringsorganisatie ISD Alescon
In ontw.
1.3
Van mensen met een uitkering wordt een realistische
In ontw.
maatschappelijke tegenprestatie verwacht
1.4
Mensen goed toerusten zodat ze inkomen uit werk kunnen
In ontw.
halen. Iedereen werkt naar vermogen.
1.5
Laagdrempelige toegang voor inwoners: drie werkende en
Ja
herkenbare sociale teams
1.6
Kind centraal. POD-methode gebruiken.
Ja
1.7
Doorontwikkeling CJG. Sluitende afspraken passend
In ontw.
onderwijs.
1.8
Zoveel mogelijk individuele voorzieningen ombuigen naar
In ontw.
algemene en of collectieve voorzieningen.
1.9
Herindicaties
Ja
Transformatie
Verandering in de maatschappij aanjagen en inbedden, van zorg naar ondersteuning
2.1
Starten met meer preventief beleid naar minder- en lichtere
In ontw.
zorg + monitoring
2.2
Activeren inwoners, samenwerking tussen
In ontw.
vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en sociale teams
2.3
Bevorderen van eigen kracht van inwoners en wijken
In ontw.
2.4
Aanbieders motiveren te innoveren en te veranderen, via
In ontw.
accountteam jeugd en contractbeheer Wmo
2.5
Behoefte van huisvesting van ouderen in beeld brengen
In ontw.
Armoede
Armoede in beeld krijgen en door middel van preventie voorkomen
3.1
De generatiearmoede doorbreken
Ja
3.2
Onderzoek naar stille armoede onder ZZP’ers
Ja

Doel
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4.

Gezonde leefstijl
Gezond oud worden; starten bij de jeugd
4.1
Wijkgericht werken: samen met lokale partners bewegen
stimuleren

Ja

3. Toelichting op afwijkingen
1.2.
1.3.
1.4.
1.7.

1.8.
2.

Er wordt een nieuwe uitvoeringsorganisatie gevormd door de samenvoeging van een deel van
Alescon en de ISD. Dit proces loopt nog en wordt in 2016 afgerond.
De nieuwe uitvoeringsorganisatie zal deze taak voortvarend ter hand nemen.
De nieuwe uitvoeringsorganisatie zal deze taak voortvarend ter hand nemen.
Gemeenten en schoolbesturen in Noord- en Midden-Drenthe hebben hierover afspraken
gemaakt. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs, primair onderwijs en voortgezet
onderwijs hebben voor 2016-2018 hun ondersteuningsplannen aangepast ten aanzien van
nieuwe ontwikkelingen. Lokaal zet de gemeente Tynaarlo in 2016 actief in op de verbinding
tussen het primair onderwijs en de sociale teams, zodat gewerkt wordt via één zorgstructuur.
Dit is een continu proces waarmee we ook in 2016 – in nauwe samenwerking met de
aanbieders – mee verder gaan.
Deze acties zijn in 2015 in gang gezet. De transformatie binnen het sociaal domein is een
langlopend traject wat in 2016 verder vormgegeven wordt.

4. Ontwikkelingen
De Inkoop van Jeugdzorg pakken we samen met de andere Noord en Midden Drentse gemeenten op.
Voor de Wmo deden we dit al. Hierdoor sluit Tynaarlo zelf meer raamcontracten af met
zorgaanbieders en dit heeft direct effect op het relatiebeheer en contractbeheer dat we als Tynaarlo
zelf gaan uitvoeren.
De sociale teams en het toegangsteam jeugd gaan nog meer aandacht besteden aan vereenzaming.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat naast ouderen, ook jongeren vereenzamen.
Er komt één integrale aanbesteding van alle publiek vervoer in Noord en Midden Drenthe. Van lijnbus
tot leerlingenvervoer.
Wij gaan in 2016 een onderzoek doen naar de doorontwikkeling van het toegangsloket.
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Cluster 7 || Gezonde leefomgeving
“Scheid je rijk”
1. Hoogtepunten
Tynaarlo tintelt van de energie
In 2015 is de duurzaamheidsvisie vastgesteld door de raad. Binnen de vier thema’s Tynaarlo tintelt
van energie, Afval is een grondstof, Toekomstbestendig wonen en ondernemen en Mobiliteit en
bereikbaarheid willen we samen met inwoners en ondernemers werken aan onze droom voor 2030:
18 krachtige en zelfvoorzienende dorpen. Wij nemen hierin niet het voortouw, maar stimuleren,
motiveren, verbinden en faciliteren.
Zonnepanelenvelden
De aanleg van het Zonnepark van Eon op Vriezerbrug Zuid langs de A28 bij Tynaarlo is gestart.
Mensen die in de postcoderoos wonen konden lid worden van de coöperatie en een paneel kopen.
Daarnaast is vorig jaar de komst van een groot zonnepanelenveld op het terrein van Groningen
Airport Eelde onderzocht.
Veel huisaansluitingen riool vervangen
In 2015 en de jaren daarvoor hebben we heel veel slechte huisaansluitingen op het riool vervangen.
Verder hebben we ons in het veld het afgelopen jaar hoofdzakelijk beperkt tot regulier beheer en
onderhoud. Achter de schermen hebben we aan de hand van het Gemeentelijk rioleringsplan hard
gewerkt aan de voorbereiding van een aantal grote projecten, zoals het centrumplan Eelde,
Borgwallinge en Schipborgerweg. Hierdoor kunnen we in 2016 voortvarend aan de slag.
Scheid je rijk
Het afval in onze gemeente wordt goed gescheiden. Er wordt steeds minder restafval ingezameld
(grijze containers). Hierdoor besparen inwoners op hun afvalstoffenheffing, omdat ze per kilo betalen.
Men scheid zich rijk wat dat betreft. Dat het zo goed gaat, heeft ook te maken met het feit dat de
drankenkartons sinds 2015 bij de zakken voor het plastic in mogen. En wanneer er iets wijzigt in de
ophaaldagen stellen we mensen daar direct van op de hoogte via de Afvalapp. Hierop staat ook de
persoonlijke afvalkalender. Er maken reeds 4.200 mensen gebruik van de app.
2. Realisatie doelen 2015
Nr.

Doel

1.

Riolering
Doelmatig en sober beheer, tegen zo laag mogelijke kosten om de rioolretributie voor
de burgers op een laag niveau te houden.
1.1
Doelmatig rioleringsbeheer, meer relinen en minder vervangen
Ja
1.2
Minimale stijging rioolrecht, sober en doelmatig / afkoppelen als Ja
het nuttig is
Groen op zelfde onderhoudsniveau
Wij willen het groenonderhoud nog meer planmatig beheren en gaan daarom een
Gemeentelijk groenplan opzetten. Daar waar dit effectief en efficiënt kan worden
gerealiseerd zoeken wij naar vormen van samenwerking in de wijken en met
(georganiseerde) gebruikers in de eigen leefomgeving. Ook proberen we met de
werkzaamheden in de openbare ruimte bij te dragen aan de sociale doelstellingen van
de gemeente. Verder gaan we nader uitwerken hoe de samenwerking met Alescon
kan worden geoptimaliseerd.
2.1
Gemeentelijk groenplan opstellen
In ontw.
2.2
Biodiversiteit vergroten, bloeiende bermen door afzuigen gras
Ja
2.3
Meer verschillende soorten planten
Ja
2.4
Composteren groen, zoeken naar een locatie en partners
Ja
2.5
Houtsnippers, optimale afzet
Ja
2.6
Verkoop overhoeken, verkopen in een kwart van de gemeente
In ontw.
2.7
Burgerparticipatie, onderzoek naar mogelijkheden en
Ja
onmogelijkheden in overleg met bewoners

2.

Actie

Realisatie
actie

Doel
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3.

4.

5.

Begraven
We gaan invulling geven aan het hergebruik van opgezegde graven. Daarbij blijven we
streven naar een evenwicht in de kosten en de baten.
3.1
Opstellen van een plan om te komen tot kostendekkendheid van In ontw.
begraven
3.2
Beleid tot ruimen graven vaststellen
Ja
Afval en reinigen
We gaan onderzoeken op welke wijze de inzameling van groen afval beter kan worden
georganiseerd. Door aanpassingen in de tariefstellingen gaan we de opbrengsten van
de GFT-afvalinzameling verbeteren. Hiermee zetten we weer een stapje in de lijn met
de maatregelen die voortkomen uit ‘Deel je afval idee’. Door onder andere inwoners
bewuster te maken van de waarde van ons afval, ontstaat er ruimte om nader te
differentiëren in kostprijzen van afvalstromen. De differentiatie zal weer een positief
effect hebben op de het scheidingsgedrag, wat weer een meerwaarde is voor het
milieu.
4.1
Betere afvalscheiding, maximaal 65% restafval en 35% gft
Ja
4.2
Onderzoeken en uitvoeren proeven met glas, blik en plastic in 1 In ontw.
container
4.3
Onderzoeken naar frequentie inzameling, 1 keer 2 weken
In ontw.
4.4
Mogelijkheid onderzoeken voor twee gratis groendagen
In ontw.
Duurzaamheid
We belonen bewonersinitiatieven op het gebied van duurzame ontwikkelingen of
activiteiten en we geven het goede voorbeeld. In 2015 richten we een energieloket op
en we dragen ons steentje bij aan de zonnelening.
5.1
Opstellen en afronden duurzaamheidsvisie ‘Dorp van de
Ja
toekomst’
5.2
Onderzoek naar en het ondersteunen van ontwikkelingen op het Ja
gebied van zonneweiden
5.3
Ondersteunen van projecten: Nacht van de nacht, Dag van de
Ja
duurzaamheid, klimaatfietstocht. Ook zetten we in op het project
Energy Challenge

3. Toelichting en effecten op afwijkingen
2.1.

We zijn in 2015 gestart met het opstellen van het gemeentelijk groenplan, maar moesten
wachten tot de uitkomsten van het BOR-onderzoek (zie ook cluster 2). Nu we de uitkomsten
kennen, werken we het groenplan in 2016 verder uit.

2.6.

Het beleid is opgesteld in 2015. Maar aangezien de verkoop telkens maatwerk is, is dit
een intensieve klus die we in 2016 verder oppakken.

3.1.

De gemeenteraad heeft in 2009 beleid vastgesteld om tot kostendekkendheid te komen. Dat
zijn we op dit moment nog niet. Dat gaat in stappen. Zo is het ruimingsbeleid vorig jaar
vastgesteld. We zitten nu ongeveer op 90 procent in 2015. Dit geeft geen garantie voor 2016
en verder. Het blijft een kwestie van vaste kosten en flexibele opbrengsten. We komen in 2016
met een overzicht richting de raad.

4

De proeven met glas, blik en plastic, het onderzoek naar de inzamelingsfrequentie en het
onderzoek naar gratis groendagen zijn meegenomen in een breed extern onderzoek naar de
afvalinzameling dat in 2016 wordt afgerond. Dit voorjaar houden de onderzoekers een
informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad.
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Cluster 8 || Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
”Thuis in Tynaarlo”
1. Hoogtepunten
Woningbouw trekt aan
In alle woningbouwprojecten is het merkbaar dat de markt is aangetrokken. Dat heeft een positief
effect op de kavelverkoop. We hadden berekend 74 kavels te verkopen, in werkelijkheid zijn er 85
kavels verkocht in 2015. Ook het aantal opties op kavels is enorm toegenomen. Met name in de wijk
Ter Borch loopt de verkoop goed.
Centra in beweging
In Zuidlaren zijn de voorste hallen van de Prins Bernhardhoeve gesloopt. De verdere ontwikkeling van
dit gebied heeft vertraging opgelopen. De ontwikkelaar is zich aan het beraden op de kaders die door
de gemeenteraad zijn vastgesteld. Deze komt hier in het eerste kwartaal 2016 op terug.
De gemeenteraad stelde in juni 2015 de kaders vast voor de ontwikkeling en voorwaarden voor de
verkoop van Garage Koops in Eelde. De verkoopbesprekingen voor de achterzijde van het perceel
zijn succesvol gebleken. Die van de voorzijde nog niet, hiervoor zoeken we nog een ontwikkelaar.
Waanneer de raad akkoord gaat met de verkoop van het pand kunnen we ook starten met het
herinrichten van de openbare ruimte.
De dorpsagenda Vries is vastgesteld door de gemeenteraad. De uitwerking gaat in 2016 plaatsvinden
aan de hand van de projectenlijst, binnen de diverse clusters.
Bedrijventerreinen
Bedrijventerrein Kranenburg Zuid heeft een nieuwe naam gekregen: Businesspark Ter Borch. We
hebben een ontwerp gemaakt en de daadwerkelijke realisatie start in de loop van 2016. Op de rand
van het businesspark is Van der Valk inmiddels begonnen met de bouw van een nieuw hotel.
Op bedrijventerrein Vriezerbrug heeft de gemeente één kavel verkocht. We hebben daarmee niet het
aantal geprognosticeerde vierkante meters verkocht.
Maatschappelijk vastgoed
De vastgoedinventarisatie is afgerond en vormt de basis voor het programma Maatschappelijk
Vastgoed. Bij de verdere uitwerking daarvan hebben wij, via vaststelling van het accommodatiebeleid,
prioriteit gelegd op de onderwijshuisvesting en de binnensportaccommodaties.
Supermarkten Ter Borch
De gemeenteraad heeft een positieve houding aangenomen ten opzichte van de herinrichting van het
entreegebied, inclusief de mogelijke ontwikkeling van twee supermarkten.

2. Realisatie doelen 2015
Nr.
1.

2.

Doel Actie
Realisatie
Ontwikkelings- en uitnodigingsplanologie
We hebben met een ‘Ja, mitshouding’ een positieve grondhouding richting marktinitiatieven. We geven planologisch advies bij initiatieven die uit de markt komen.
1.1
Planvorming op basis van gevraagde behoeften. Dat geldt voor
Ja
onze eigen plannen en die van marktpartijen
1.2
Het woningbouwprogramma is afgestemd op de marktbehoefte
Ja
Actueel houden van onze bestemmingsplannen
Bijblijven met onze bestemmingsplannen is naast een wettelijke verplichting een
voortdurende activiteit die we belangrijk vinden.
2.1
Actualiseren ‘Moederplan Ter Borch en Zuidlaren kern
In ontw.
2.2
Herijken ‘Structuurvisie Ruimte’
In ontw.
2.3
Opleveren Structuurvisie PBH
Nee

Status
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3.

4.

5.

Vergunningverlening en Toezicht en handhaving
Binnen deze taak voeren we vele reguliere werkzaamheden uit.
3.1
Het accent van de vergunningverlening en het bouwtoezicht richt
zich vooral op (brand)veiligheid en gezondheid
Beoordeling van handhavingsverzoeken en planschadeverzoeken
Uitvoeren van adequate acties op basis van de vastgestelde beleidslijn.
4.1
Afhandelen verzoeken
Maatschappelijk vastgoed
Het gemeentelijk vastgoed vormt een nieuw strategisch beleidsterrein.
5.1
Werken aan een apart begrotingsprogramma ‘Maatschappelijk
Vastgoed’, met daarin alle gemeentelijke vastgoedobjecten

Ja

Ja

In ontw.

3. Toelichting op afwijkingen
2.1.
In 2005 is het eerste bestemmingsplan vastgesteld in het kader van het project ‘Actualiseren
en Digitaliseren van bestemmingsplannen’. En omdat bestemmingsplannen maximaal 10 jaar
oud mogen zijn, staan we net als toen weer voor een grote actualiseringsslag. Over de gehele
linie genomen voldoen we -op delen van een aantal kleinere plannen na- aan de
actualiseringsplicht. De komende periode moeten we wel actie ondernemen. De plannen voor
het centrum van Zuidlaren en voor Ter Borch worden nu als eerste herzien. Hierin worden
diverse andere kleinere bestemmingsplannen meegenomen. Wanneer bestemmingsplannen
ouder zijn dan tien jaar kunnen we de leges op de ruimtelijke toetsing niet of niet volledig
innen.
2.2.

Voor het grondgebied van Tynaarlo gelden op dit moment diverse (recent) vastgestelde
structuurvisies, onder andere voor Wonen, Archeologie en Cultuurhistorie. Dit zijn onderwerpgerelateerde structuurvisies. Het ‘Structuurplan gemeente Tynaarlo’ dateert van 2006. Deze
wordt, met het oog op de komst van de Omgevingswet in 2018, vervangen door een nieuwe
Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied.

2.3.

De verdere ontwikkeling van dit gebied heeft vertraging opgelopen omdat de ontwikkelaar zich
aan het beraden is op de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Deze komt hier in
het eerste kwartaal 2016 op terug.

5.

Om het overzicht te behouden en meer inzicht te krijgen in ons maatschappelijk vastgoed,
willen we daar graag een apart programma voor inrichten in de begroting. De inventarisatie
van het vastgoed is afgerond. We hebben het programma echter nog niet ingericht, want het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wijzigt. Dat heeft
gevolgen voor de vrijheid die een gemeente heeft in het samenstellen van -onder andereprogramma’s. Bovendien wordt er met ingang van volgend jaar gewerkt met taakvelden die
door de rijksoverheid worden vastgesteld, in plaats van de huidige producten. Wanneer de
gevolgen van deze wijzigingen volledig in kaart zijn gebracht, wordt verder gewerkt aan dit
voornemen.

4. Ontwikkelingen
Er komen een aantal belangrijke wetswijzigingen aan. De BBV, de nieuwe Omgevingswet en de
wetgeving rondom de vennootschapsbelasting hebben impact op ons beleid.
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Cluster 9 || Financiering
“Een positief resultaat nodigt uit tot analyse, maar versterkt onze financiële weerbaarheid””
1. Hoogtepunten
Met de nota activeren, waarderen en afschrijven hebben we het afgelopen jaar belangrijke stappen
gezet in het duurzaam en houdbaar inrichten van onze financiën. Dat was noodzakelijk om te
garanderen dat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren in de leefbaarheid van onze
gemeente en in de voorzieningen die onze inwoners belangrijk vinden, zoals onderwijs, sport en het
beheer van de openbare ruimte.
We streven naar een financieel duurzaam, houdbare en transparante begroting. Structurele lasten
willen we dekken uit structurele baten. De risico’s die we lopen hebben we goed in beeld. We zijn ons
bewust van de gevolgen van ons handelen en de ontwikkelingen om ons heen. We zijn steeds beter
voorbereid op de fluctuaties in de algemene uitkering door de invoering van het schommelfonds. En
we zorgen er voor dat we ‘op tijd’ budgetten beschikbaar hebben voor (noodzakelijke) (vervangings)investeringen. We voeren een financieel beleid met oog voor de toekomst: houdbaar, transparant en
passend bij een lenige en slagvaardige organisatie.
Wij constateerden begin 2015 dat voor onze wettelijke taak op het gebied van accommodatiebeleid,
beheer en onderhoud openbare ruimte en onze ambities in het sociaal domein en voor
sportaccommodaties onvoldoende middelen beschikbaar waren in de begroting. Daarom hebben we
in 2015 onderzocht welke tekorten er bestonden in de begroting en welke keuzemogelijkheden er
waren ten aanzien van het uitvoeringsniveau. Uitgangspunt hierbij is geweest dat we voor elk thema
minimaal de noodzakelijke budgetten in de begroting wilden opnemen om aan onze wettelijke
verantwoordelijkheid te voldoen. De gemeenteraad heeft op 8 december 2015 ingestemd met de
uitgangspunten en kaders zoals deze bij de uitwerking van de thema’s door het college aan de raad
zijn voorgelegd. Er zijn daarmee structureel voldoende middelen in de begroting beschikbaar om de
noodzakelijke investeringen te kunnen doen op het gebied van sociaal domein, accommodatiebeleid,
beheer en onderhoud in de openbare ruimte en de gewenste investeringen op het gebied van sport.
2. Realisatie doelen 2015
Nr.
1.

2.

Doel Actie
Realisatie
Heffingen en belastingen
Ozb stijgt maximaal 2% en kostendekkende dienstverlening en kostendekkende
leges en heffingen
1.1
Maximaal 2% trendmatige verhoging
Ja
1.2
Bouwleges en heffingen eenmalig op transparantie
Ja
beoordelen
1.3
Audit op kostendekkendheid uitvoeren bij begroting
Ja
Transparante en heldere verslaglegging
Nota’s helder, duidelijk en transparant, gewaardeerd door de gemeenteraad. Duidelijk
leesbare stukken P&C en transparante afweging van welke middelen voor welke
doelen nodig zijn.
2.1
Nota kapitaalgoederen
In ontw.
2.2
Duidelijk leesbare stukken P&C
Ja
2.3
2 keer per jaar afwegen van welke middelen voor welke
Ja
doelen nodig zijn. Opnemen in procedures en voorstellen aan
de raad

Doel
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3.

4

Sluitende meerjarenbegroting en risicoafdekking
We willen het huishoudboekje op orde hebben. Daarbij worden structurele kosten met
structurele middelen gedekt. Daarnaast hebben we steeds een actueel beeld van de
reserves en het weerstandsvermogen. De realisatie van de ombuigingen brengen we
actueel en transparant in beeld.
3.1
Sluitende begroting
Ja
3.2
Uitvoering aan plan voor herstel weerstandsvermogen
Ja
3.3
Voortgang van de te realiseren ombuigingen in beeld. EvaluJa
atie stand van zaken uitvoeren en presenteren in P&C cyclus
als onderdeel van alle P&C-producten
Beleidsstukken (indien geen onderdeel van bovenstaande doelen/acties)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Jaarrekening 2014
Voorjaarsbrief 2015
Perspectievennota 2015
Begroting 2016
Najaarsbrief 2015

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

3. Toelichting op afwijkingen
1. De kostendekkendheid van de leges is beoordeeld. Onze tarieven zijn op totaalniveau niet
kostendekkend. Onze doelstelling is 100% kostendekkendheid voor wat betreft de leges. In 2016
wordt een plan opgesteld om tot de gewenste kostendekkendheid te komen.
2. De nota kapitaalgoederen is nog niet gereed. Dit komt omdat in 2015 de eerste prioriteit lag bij de
nota activeren, waarderen en afschrijven en bij het onderzoek naar de thema’s accommodatiebeleid
en beheer en onderhoud openbare ruimte. Belangrijke kaders voor de nota kapitaalgoederen maken
ook deel uit van de thema’s zoals deze op 8 december 2015 door de raad zijn vastgesteld. Deze
zullen verder worden vormgegeven en worden opgenomen in de nota kapitaalgoederen.
3. Ons weerstandsvermogen is toegenomen tot 205%, door het afnemen van het aantal en de
omvang van de risico’s. We hebben het Accommodatiebeleid herijkt, we lopen minder risico in het
sociaal domein en door een wijziging in het BBV rekenen we minder rente toe aan de projecten van
het grondbedrijf, waardoor we in de toekomst minder geld hoeven terug te verdienen en daardoor de
risico’s dalen.
4. Ontwikkelingen, meer dan ooit
Vennootschapsbelasting (Vpb)
Vanaf 1 januari 2016 moeten wij als gemeente belasting betalen over de winst die wij behalen met
commerciële activiteiten. Activiteiten die wij als gemeente uitvoeren en die de markt ook kan
uitvoeren, worden gelijkgesteld. In 2015 hebben wij geïnventariseerd welke van onze activiteiten als
commerciële activiteiten kunnen worden aangemerkt en op welke hiervan wij winsten behalen. Op
basis van deze analyse gaan wij ervan uit dat wij alleen voor het grondbedrijf (grondexploitaties) te
maken krijgen met de Vpb.
Vernieuwing BBV
We hebben ruim 10 jaar te maken met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), wat voor ons
de basis is voor de inrichting van de begroting en financiële administratie. In 2014 heeft een
adviescommissie van de VNG een advies uitgebracht aan het rijk met verbetervoorstellen voor het
BBV. Deze verbetervoorstellen moeten onder meer leiden tot meer transparantie en een betere
vergelijkbaarheid van de begroting en jaarrekening van gemeenten onderling. Door gemakkelijker en
beter inzicht in de financiële stukken wordt de kaderstellende en controlerende rol van de raad
verstevigt.
De adviezen van de adviescommissie zijn uitgewerkt in concrete voorstellen. Het BBV wordt gewijzigd
in 2016 en de gevolgen van deze wijzigingen zullen wij moeten vertalen in de begroting 2017. De
wijzigingen hebben onder andere betrekking op het invoeren van een aantal verplichte
beleidsindicatoren, de presentatie van overhead waardoor meer inzicht in overhead en kosten
ontstaat in de begroting en jaarrekening en de indeling van de begroting in taakvelden.
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Wij zullen in de perspectievennota 2016 nader ingaan op de vraag welke effecten de wijzigingen in het
BBV hebben op de inrichting en presentatie van de financiële stukken van de gemeente.
Verruiming gemeentelijk belastinggebied
Het kabinet komt voor de zomer van 2016 met een voorstel voor een verschuiving van de
inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied. Het betreft een bedrag van € 4 miljard
(vanaf 2019). Hierdoor worden gemeenten in de gelegenheid gesteld beter in te spelen op lokale
wensen.
Daarnaast is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd dat hij de
afschaffing van precario op nutsbedrijven voorziet bij de hervorming/verruiming van het gemeentelijk
belastinggebied. In 2016 volgt een wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat de tarieven voor precario op
nutsbedrijven niet verder oplopen en het aantal gemeenten dat precario heft, niet verder stijgt.
Wij volgen bovenstaande ontwikkelingen en bekijken hoe deze van invloed zijn op onze gemeente.
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Onvoorzien
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Onvoorzien
In het overzicht van onvoorzien wordt een verantwoording gegeven op het gebruik van het geraamde
bedrag voor onvoorzien. De post onvoorzien is als een post in de begroting opgenomen en wordt
verantwoord onder programma 7: Algemene middelen.
In de primitieve begroting is strcutureel € 32.500 voor onvoorzien incidenteel.
De stand en het verloop van deze onvoorzien posten wordt iedere 2 weken aan de gemeenteraad
gerapporteerd, als daartoe door begrotingswijzigingen aanleiding toe is.

ONTWIKKELING VAN DE POST ONVOORZIEN INCIDENTEEL 2014
kostenplaats 4.07.06.10 kostensoort 4000.100

WIJZIGING

0

OMSCHRIJVING

ONTTREKKING

Primitieve begroting 2015

TOTAAL

TOEVOEGING

32.500

0

32.500

0
32.500
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Van het voorgenomen incidenteel nieuw beleid 2015 hebben wij hieronder een overzicht opgesteld
van datgene wat gerealiseerd is en wat is doorgeschoven naar 2016.

Incidenteel nieuw beleid 2015
Visienota economie
‘’Tynaarlo verbindt’’
Bijdrage Transferium de Punt
Samenwerking Drentsche Aa
Meetpunt koude klinkerweg
Vitaal platteland
Onderzoek Vastgoed
Frictiekostenbudget
bedrijfsvoering
Leefbaarheidsfonds
Fietspad Legroweg
Totaal

2015 Uitgegeven

Meegenomen
naar 2016

Valt vrij

100.000
650.000
150.000
20.000
200.000
10.000

37.314
0
30.000
0
0
10.000

0
650.000
*120.000
0
200.000
0

62.686

150.000
50.000
20.000

150.000
9.604
20.000

0
0

0
40.396
0

1.350.000

256.918

970.000

103.082

0
0
0

Visienota economie
Van de beschikbare middelen is in 2015 besteed aan (afgerond op 1.000): revitalisering recreatietoeristische voorzieningen Zuidlaardermeer 15.000, onderzoeken toekomst Groningen Airport Eelde
11.000, subsidie ATB route omgeving Schipborg, Anloo 2.000, subsidie Berend Botje festival 2.000,
kosten tav de lening voor zandsculpturen 3.000 en de Bedrijvencontactdagen Drenthe 5.000.
Transferium de Punt
Voor het transferium de Punt is een maatschappelijk krediet beschikbaar gesteld. De middelen zijn in
een bestemmingsreserve gestopt.
Meetpunt koude klinkerweg
Budget is bij de voorjaarsbrief ingezet ter dekking van digitalisering milieuvergunningen.
Vitaal platteland
Het budget is toegevoegd aan het maatschappelijk krediet Vitaal Platteland. De beschikbare
middelen zijn gestort in de bestemmingsreserve Vitaal Platteland.
Leefbaarheidsfonds
Op 8 maart is er een voorstel in de raad geweest om het restant ad € 40.396 van het
leefbaarheidsfonds te onttrekken uit de Argi.

Naast de bovenstaande bedragen waarvan een deel is doorgeschoven naar 2016 zijn ook de
onderstaande middelen meegenomen naar 2016.
Transport uit bovenstaande tabel *
Digitalisering milieuvergunningen
Speelruimteplan
POD Drenthe
Juridische kosten PBH
Paterswolde Noord

120.000
53.000
33.000
50.000
13.785
11.000

Totaal mee te nemen gelden naar 2015

280.785
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Algemene dekkingsmiddelen
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Algemene dekkingsmiddelen

In het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen wordt een verantwoording afgelegd over de
volgende onderdelen:
 Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is
 Algemene uitkeringen
 Dividend
 Saldo van de financieringsfunctie
 Overige algemene dekkingsmiddelen
In totaliteit zien de financiële uitkomsten er uit als volgt:
Bedragen X € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen, waarvan de
besteding niet gebonden is

Raming
begrotingsjaar na
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar
voor wijziging

5.160

5.152

5.293

34.430

34.376

34.609

957

357

364

Saldo van de financieringsfunctie

-1.695

-1.786

-1.932

Totaal

38.852

38.100

38.334

Algemene uitkeringen
Dividend

Het werkelijk saldo van de algemene dekkingsmiddelen is € 38,8 miljoen, terwijl de actuele ramingen
uitgaan van € 38,1 miljoen. Dit voordelig verschil van € 0,7 miljoen wordt als volgt verklaard:
Algemene uitkeringen
Het positieve saldo op de algemene uitkering ontstaat door een aantal nabetalingen eind 2015 voor de
jaren 2013 en 2014. Dit komt doordat steeds meer maatstaven en landelijke aantallen bekend en
definitief worden.
Dividend
Bij de verkoop van de aandelen Essent in 2009 is overeengekomen een deel van de verkoopprijs niet
direct uit te betalen aan de verkopende aandeelhouders, maar te reserveren voor mogelijke claims
van de koper. De reservering van dit deel van de verkoopprijs heeft plaatsgevonden in een
zogenaamde escrow (geblokkeerde rekening). Uit deze escrow valt een bedrag van ca € 600.000 vrij.
Dit heeft een positief effect op het rekeningresultaat van 2015 van ca € 600.000.
Saldo van de financieringsfunctie
In de voorjaarsbrief 2015 heeft een bijstelling van de rentekosten op langlopende leningen
plaatsgevonden. Per abuis is bij de berekening van deze rentekosten een fout gemaakt, waardoor de
rentekosten te hoog zijn ingeschat. Dit levert een voordeel op in de jaarrekening van € 88.000.
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Paragrafen
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Ombuigingen/taakstellingen
1.

Inleiding

In de begroting 2015 zijn ombuigingen opgenomen voor de periode 2015 – 2018. Deze ombuigingen
zijn door de gemeenteraad vastgesteld. In deze paragraaf van de jaarrekening is de voortgang van de
realisatie van de ombuigingen opgenomen. De ombuigingen dragen bij aan het realiseren van een
materieel sluitende begroting in meerjarig perspectief.
Gedurende 2015 is de voortgang van de realisatie van de ombuigingen voor boekjaar 2015
opgenomen in de voorjaarsbrief en de najaarsbrief. In de perspectievennota 2015 en begroting 2016
is gerapporteerd over de verwachtingen ten aanzien van de realisatie de komende jaren.
Voor boekjaar 2015 kan worden geconcludeerd dat de taakstellingen gehaald zijn op € 41.000 na. Dit
betreft nog € 13.000 op het onderhoud van de Waterburcht en € 28.000 op de markten. In deze
paragraaf wordt over de realisatie van de ombuigingen in financiële zin gerapporteerd. Daarnaast is
medio april 2016 door het college van B&W een brief aan de gemeenteraad uitgebracht waarin
inhoudelijk is ingegaan op de realisatie van de ombuigingen en plannen en eventuele knelpunten voor
de nog openstaande ombuigingen per 2016. In deze paragraaf wordt daarom nu niet inhoudelijk
ingegaan op de wijze waarop de ombuigingen zijn gerealiseerd en waar risico’s en/of knelpunten voor
de toekomst bestaan.
2.

Realisatie taakstellingen/ombuigingen 2015 – 2018

Per cluster is opgenomen welke ombuigingen/taakstellingen zijn opgelegd voor de periode 2015 –
2018 en in hoeverre deze zijn gerealiseerd.
nr

2

Cluster 0: Algemeen bestuur
Gemeentelijke bijdrage gemeenschappelijke
regelingen
Pensioen wethouders

3

Communicatie

4

Dienstverlening publiekszaken

1

Totaal taakstellingen
Gerealiseerd ultimo 2015
Nog te realiseren ultimo 2015

2015

2016

2017

2018

-

-

-

115.000

45.000

45.000

45.000

45.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-

-

25.000

25.000

60.000

60.000

85.000

200.000

- 60.000

- 71.521

- 71.521

- 71.521

0

- 11.521

13.479

128.279

Op de gemeenschappelijke regeling RUD kan met ingang van 2016 een ombuiging van € 46.521
worden gerealiseerd door het realiseren van efficiencyvoordelen en het invoeren van de Drentse
Maat.
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nr

Cluster 2: Verkeer en mobiliteit

2015

2016

2017

2018

5

Belijning en markering

5.000

5.000

5.000

5.000

6

Aanbestedingsvoordeel bermen en sloten

20.000

20.000

20.000

20.000

7

Onderhoud bruggen, tunnels en beschoeiing

10.000

10.000

10.000

10.000

8

Gladheidsbestrijding

15.000

15.000

15.000

15.000

9

Onderhoud toeristische fiets- en wandelpaden

4.000

4.000

4.000

4.000

10

Onkruidverharding

10.000

10.000

10.000

10.000

11

Opheffen budget openbaar vervoer

8.550

8.550

8.550

8.550

12

Verlagen BOR-niveau wegen

75.000

75.000

75.000

75.000

13

Openbare verlichting

20.000

20.000

20.000

20.000

14

Onderhoud lichtmasten

20.000

20.000

20.000

20.000

15

Gevaarlijke verkeerssituaties

5.000

5.000

5.000

5.000

16

Verkeersbebording
Totaal taakstellingen
Gerealiseerd ultimo 2015
Nog te realiseren ultimo 2015

2.500

2.500

2.500

2.500

195.050

195.050

195.050

195.050

- 195.050

- 195.050

- 195.050

- 195.050

0

0

0

0

In cluster 2 zijn geen wijzigingen te vermelden ten opzichte van de najaarsbrief 2015 en begroting
2016.

17

Cluster 3: Economische zaken, recreatie en
arbeid
GR Meerschap Paterswolde

18

Alescon

-

-

160.000

160.000

48

Markten

28.000

28.000

28.000

28.000

Totaal taakstellingen

28.000

28.000

188.000

223.000

-

-

-

-

28.000

28.000

188.000

223.000

Nr

Gerealiseerd ultimo 2015
Nog te realiseren ultimo 2015

2015

2016

2017

2018

-

-

-

35.000

In de voorjaarsbrief 2015 is bij de aanpassingen op de exploitatie aangegeven dat de budgetten voor
de markten structureel zijn aangepast. De aanpassingen geven per saldo een negatief resultaat van €
28.000. Voor dit bedrag is een taakstelling op de markten van € 28.000 opgenomen. In de najaarsbrief
2015 is opgenomen dat (de realisatie van) deze taakstelling ook opgenomen wordt in deze paragraaf.
In 2015 is het niet gelukt deze taakstelling te realiseren. In de financiële analyse van cluster 3 worden
de financiële afwijkingen op de markten nader toegelicht.

Nr

Cluster 4: Onderwijs

2015

2016

2017

2018

19

Stopzetten subsidie schoolbegeleiding

50.000

50.000

50.000

50.000

Totaal taakstellingen

50.000

50.000

50.000

50.000

- 50.000

- 50.000

- 50.000

- 50.000

0

0

0

0

Gerealiseerd ultimo 2015
Nog te realiseren ultimo 2015

In cluster 4 zijn geen wijzigingen te vermelden ten opzichte van de najaarsbrief 2015 en begroting
2016.
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Nr

Cluster 5: Sociale samenhang en leefbaarheid

20

IAB

21

Kanteling jongerenwerk

22

Herijken subsidiebeleid welzijn, zorg en overig

23

Millenniumdoelen

24

Bibliotheken

25

Sportstimulering

26

Kunst- en cultuureducatie

27
28

2015

2016

2017

2018

-

-

205.000

205.000

-

-

100.000

100.000

27.000

57.000

74.000

74.000

5.000

15.000

30.000

30.000

-

15.000

145.000

280.000

13.650

38.000

45.000

50.000

-

25.000

100.000

220.000

Tarieven huur binnensportaccommodaties

-

-

50.000

50.000

Tarief huur binnensportaccommodatie Zernike

-

-

10.000

10.000

29

Sporthal De Zwet

-

-

25.000

25.000

30

Kleedkamers sport

-

28.750

28.750

28.750

31

Transformeren peuterspeelzaalwerk

-

-

53.000

53.000

32

Speelterreinen

20.000

20.000

20.000

20.000

Totaal taakstellingen
Gerealiseerd ultimo 2015
Nog te realiseren ultimo 2015

65.650

198.750

885.750

1.145.750

- 65.650

- 183.750

- 687.750

- 812.750

0

15.000

198.000

333.000

De realisatiecijfers zijn aangepast ten opzichte van de najaarsbrief 2015 en de begroting 2016. Voor
een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de brief die door het college aan de raad is
gestuurd in april 2016.
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Cluster 6: Sociale voorzieningen en
maatschappelijke dienstverlening
Sociale partners

-

40.000

40.000

40.000

34

Minima- en meedoenbeleid

50.000

50.000

50.000

50.000

35

Maatschappelijke stages en boodschappendienst

20.000

20.000

20.000

20.000

36

Bijzondere bijstand

50.000

50.000

50.000

50.000
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WMO

Nr

Totaal taakstellingen
Gerealiseerd ultimo 2015
Nog te realiseren ultimo 2015

2015

2016

2017

2018

PM

PM

PM

PM

120.000

160.000

160.000

160.000

- 120.000

- 120.000

-120.000

-120.000

0

40.000

40.000

40.000

In cluster 6 zijn geen wijzigingen te vermelden ten opzichte van de najaarsbrief 2015 en begroting
2016.

Nr

Cluster 7: Gezonde leefomgeving

2015

2016

2017

2018

38

Duurzame leefomgeving

6.000

6.000

6.000

6.000

39

Milieubeheer algemeen

3.500

3.500

3.500

3.500

40

BOR niveau groenonderhoud

73.000

73.000

73.000

73.000

41

Waterburcht Eelde

13.000

13.000

13.000

13.000

Totaal taakstellingen

95.500

95.500

95.500

95.500

- 82.500

- 82.500

- 82.500

- 82.500

13.000

13.000

13.000

13.000

Gerealiseerd ultimo 2015
Nog te realiseren ultimo 2015

Zoals reeds aangegeven in de najaarsbrief 2015 is het voor 2015 niet gelukt de subsidie voor het
onderhoud van de Waterburcht in Eelde binnen te krijgen. Dit betekent dat op dit punt de opgelegde
taakstelling voor 2015 niet is gerealiseerd.

40

42

Cluster 8: Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
Vitaal platteland

43

Ruimtelijke ordening

44

Vastgoed

nr

Totaal taakstellingen
Gerealiseerd ultimo 2015
Nog te realiseren ultimo 2015

2015

2016

2017

2018

150.000

150.000

150.000

150.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-

130.000

130.000

130.000

200.000

330.000

330.000

330.000

- 200.000

- 330.000

- 330.000

- 330.000

0

0

0

0

De geactualiseerde nota activeren, waarderen en afschrijven is op 10 november 2015 door de
gemeenteraad vastgesteld. Onder meer het afschrijven tot een restwaarde voor gebouwen heeft
lagere kapitaallasten tot gevolg. Op 8 december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het
voorstel van het college voor wat betreft de inpassing van de thema’s accommodatiebeleid, sociaal
domein en beheer en onderhoud in de openbare ruimte in de begroting. In dat raadsvoorstel is de
invulling van de ombuiging op vastgoed voor € 110.000 (nog openstaand na de najaarsbrief 2015)
opgenomen in verband met de lagere kapitaallasten, als onderdeel van de doorrekening van het
begrotingsresultaat 2016 en verder.

nr

Cluster 9: Financiering

2015

2016

2017

2018

45
46

Buffer algemene uitkering

200.000

200.000

200.000

200.000

Rentetoerekening aan reserves

340.000

280.000

260.000

260.000

47

Prijsindex
Toepassen index op de voorgestelde
ombuigingen nr 1 t/m 47
Totaal taakstellingen

26.500

105.000

210.000

210.000

12.000

25.500

54.000

77.000

Gerealiseerd ultimo 2015
Nog te realiseren ultimo 2015

578.500

610.500

724.000

747.000

- 578.337

- 609.370

- 712.688

- 724.876

163

1.130

11.312

22.124

De wijzigingen ten opzichte van de najaarsbrief 2015 betreffen de index op de gerealiseerde
ombuiging vastgoed. Ultimo 2015 staat alleen nog de index op de openstaande ombuigingen open.
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3.

Taakstellingen bedrijfsvoering

Onderstaand is een actueel overzicht van de taakstellingen op de bedrijfsvoering opgenomen.
Bedrijfsvoering

2015

2016

2017

2018

Te realiseren taakstelling per 2015

167.000

539.000

838.000

1.138.000

Totaal taakstellingen

167.000

539.000

838.000

1.138.000

- 167.000

- 167.000

- 167.000

- 167.000

0

372.000

671.000

971.000

Gerealiseerd ultimo 2015
Nog te realiseren ultimo 2015

In de voorjaarsbrief 2015 is reeds gerapporteerd dat de taakstelling 2015 is gerealiseerd.

Totaaloverzicht taakstellingen
In onderstaand overzicht zijn de totale taakstellingen op de clusters en de bedrijfsvoering opgenomen.
Hieruit blijkt dat van de opgelegde taakstellingen 2015 € 41.000 niet is gerealiseerd. Voor de jaren
2016 en verder resteert er nog een bedrag van € 625.000 oplopend naar € 2,5 mln. Het niet realiseren
van (een deel van) de taakstellingen heeft direct effect op het begrotingsresultaat, omdat in de
begroting 2016 reeds rekening is gehouden met de realisatie van de taakstellingen/ombuigingen.

Opgelegde taakstelling clusters (begroting 2015)
Taakstelling markten (cluster 3) (VJB 2015)
Gerealiseerd ultimo 2015
Nog te realiseren taakstelling vanuit de clusters
ultimo 2015
Opgelegde taakstelling bedrijfsvoering (begroting
2015)
Gerealiseerd ultimo 2015
Nog te realiseren bedrijfsvoering ultimo 2015
Nog te realiseren ultimo 2015

2015

2016

2017

2018

1.364.700

1.699.800

2.685.300

3.118.300

28.000

28.000

28.000

28.000

- 1.351.537

- 1.641.631

- 2.249.509

- 2.386.698

41.163

86.169

463.791

759.603

167.000

539.000

838.000

1.138.000

- 167.000

- 167.000

- 167.000

- 167.000

0

372.000

671.000

971.000

41.163

458.169

1.134.791

1.730.603
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Sinds de begroting 2015 vertoont onze ratio van het weerstandsvermogen een gestaag stijgende lijn.
Waar we bij de begroting 2015 nog een ratio van 98% hadden, zien we nu een ratio van 205%. Echter
zonder de stelselwijziging van 2014, waarbij de algemene reserve met inkomensfunctie meetelt voor
de beschikbare weerstandscapaciteit, zou dit percentage neerkomen op 122%.
Bij het opstellen van de begroting en jaarrekening dienen de voorzienbare en kwantificeerbare risico’s
zo goed mogelijk in beeld te worden gebracht.
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient ten minste te worden opgenomen:
inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
inventarisatie van de risico’s;
het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;
een kengetal voor de: netto schuldquote, netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en
belastingcapaciteit;
een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de
financiële positie.
De kengetallen en de beoordeling daarvan zijn nieuwe verplichte onderdelen van de paragraaf
weerstandsvermogen. De commissie BBV heeft daartoe op 15 mei 2015 besloten.
Beleid over weerstandsvermogen: weerstandscapaciteit en de risico’s
De raad heeft op 28 oktober 2014 de geactualiseerde nota weerstandsvermogen en
risicomanagement vastgesteld. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij deze
jaarrekening is een actualisatie van het inzicht dat in de begroting 2016 is opgenomen.
De uitkomst van de actualisatie geeft een verhouding tussen de geïnventariseerde risico’s en de
beschikbare weerstandscapaciteit. Dit is gebaseerd op basis van de inzichten die bij het opstellen van
de jaarrekening beschikbaar zijn. Beleid is dat als deze verhouding, uitgedrukt in een ratio lager dan
0,8 en daarmee “onvoldoende” is, er voorstellen voor herstel worden aangeboden.
Op advies van onze accountant (accountantsverslag 2014) zullen we ons, net als bij de begroting
2016, in deze jaarrekening in de paragraaf weerstandsvermogen richten op de risico’s na correctie
met een omvang groter dan € 250.000. De kleinere risico’s tellen wel mee voor de totale risicoomvang, maar zijn niet meer toegelicht. Hiermee komt de focus meer te liggen op de risico’s die grote
gevolgen kunnen hebben voor onze gemeente.
Weerstandscapaciteit (jaarrekening 2015)
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt
om niet begrote kosten te dekken.
Deze weerstandscapaciteit bestaat uit een tweetal elementen:
1) Weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer
onvoorzien incidenteel en structureel;
onbenutte belastingcapaciteit.
2) Weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer
algemene reserve calamiteiten;
algemene reserve grote investeringen;
reserve inkomensfunctie.
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Tabel Weerstandscapaciteit Tynaarlo (bedragen in duizenden euro’s)
Weerstandscapaciteit exploitatie (x € 1.000)
Onvoorzien
Onvoorzien incidenteel
Onbenutte belastingcapaciteit *1
OZB tot normtarief (artikel 12)

33
2.850

Totaal weerstandscapaciteit exploitatie

2.883

Weerstandscapaciteit vermogen (31-12-2016)
Algemene Reserve Calamiteiten *2
Algemene Reserve Grote investeringen
Reserve inkomensfunctie (Essentreserve)
Totaal weerstandscapaciteit vermogen
Totale weerstandscapaciteit

4.991
1.933
6.728
13.652
16.535

*1 Het bedrag aan onbenutte belastingcapaciteit is berekend op basis van de tarieven OZB 2016 en
de laatst bekende WOZ-waarde afgezet tegen het zogenaamde artikel-12-tarief.
*2 Het betreft hier de stand van de algemene reserve calamiteiten exclusief de geoormerkte gelden
die in deze reserve zitten.
Voor een onderbouwing van de standen van de reserves die betrekking hebben op de
weerstandscapaciteit verwijzen wij naar de nu volgende tabellen.
Geprognotiseerd verloop van de Arca
van 1-1-2016 t/m 31-12-2019
2016

2017

2018

2019

Stand op 1 januari

5.471.898

5.471.898

5.471.898

5.471.898

Bij: rentetoevoeging
Af: rente t.b.v. Argi

191.516
-191.516

191.516
-191.516

191.516
-191.516

191.516
-191.516

5.471.898

5.471.898

5.471.898

5.471.898

-480.832

-480.832

-480.832

-480.832

4.991.067

4.991.066

4.991.066

4.991.066

Stand op 31 december
Af: geoormerkte gelden
grondbedrijf
Beschikbaar voor
risicoafdekking
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Geprognotiseerd verloop van de Argi
van 1-1-2016 t/m 31-12-2019

Stand op 1 januari

Toevoegingen
Compensatie voor wegen
en groen
Terugbetaling groot
onderhoud wegen 2011
Rentederving ivm inzet
gelden verkeersplan
Overheveling vanuit de
Arca
Jaarlijkse rente over
diverse reserves
Subtotaal toevoegingen
Onttrekkingen incidentele
investeringen
Economische visienota
Culturele gemeente 2017
Frictiekosten en
investeringen PZ
Frictiekostenbudget
bedrijfsvoering
Centrumplan Eelde
Leefbaarheidsfonds
Gebiedsfonds
Subtotaal incidentele
investeringen
Thema: Decentralisaties
sociaal domein
Thema: Accomodatiebeleid
Thema: Beheer en
onderhoud wegen
Toevoeging vrijval
kapitaallasten algemeen
Subtotaal Themaboekje
en Activabeleid
Overig
Maatschappelijk krediet
Dorpsstraat-Berkenlaan
Toevoegen
begrotingsresultaat
Stand op 31 december

2016

2017

2018

2019

1.474.142

1.933.040

3.012.835

1.116.931

1.474.142

1.933.040

3.012.835

1.116.931

110.000

110.000

110.000

110.000

90.000

90.000

60.000

60.000

60.000

60.000

243.111
503.111

259.173
519.173

296.966
466.966

230.609
400.609

-100.000

-100.000
-90.000

-50.000
-150.000
-48.218
PM
PM

-150.000

-150.000

PM
PM

PM
PM

-348.218

-340.000

-150.000

0

-1.000.000
1.549.500

722.824

-3.034.353

-285.659

186.116

359.512

319.144

71.023

127.363

174.557

979.963

-2.547.478

208.042

49.237

-79.341

334.608

300.629

1.933.040

3.012.835

1.116.931

2.026.211

549.500

-294.732
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Geprognotiseerd verloop van de reserve met inkomensfunctie
van 1-1-2016 t/m 31-12-2019

Stand op 1 januari
Bij: vrijval reserve
brandweermaterieel
(Jaarrekening 2014)

Bij: rentetoevoeging
Af: rente t.b.v. Argi

2016

2017

2018

2019

6.728.462

6.728.462

6.728.462

6.728.462

6.728.462

6.728.462

6.728.462

6.728.462

235.496
-235.496

235.496
-235.496

235.496
-235.496

235.496
-235.496

Bij: restant verkoop Attero
Stand op 31 december

8.000
6.728.462

6.728.462

6.728.462

6.736.462

Beoordeling omvang van de risico’s
Hoe komen we tot de benodigde weerstandscapaciteit?
Bij iedere begroting en jaarrekening actualiseren wij de risico’s. We gaan na of er nieuwe risico’s zijn
bijgekomen en/of risico’s vervallen. Van de risico’s die we lopen vindt een inschatting plaats van de
omvang en van de kans dat het risico zich voordoet. Bij het bepalen van de omvang is ook van belang
of het om een structureel risico gaat of een incidenteel risico. Afhankelijk van de mogelijkheden om de
risico’s te beheersen vindt vervolgens een correctie naar beneden plaats. Alle risico’s na correctie
tellen wij op. Dat totaal is de benodigde weerstandscapaciteit.
Op deze methodiek hebben we twee uitzonderingen. Dat zijn de risico’s die voortvloeien uit het
grondbedrijf en de decentralisaties. Voor de grondexploitaties maken we jaarlijks een actuele
exploitatie opgezet, die wordt voorzien van een risicoanalyse, conform de nota grondbeleid. De
informatie die uit deze risicoanalyse per grondexploitatie komt, bevat specifieke informatie per
complex en past daardoor minder in de standaardmethode. Ook de risico-inschatting van de
decentralisaties is los van de standaardmethode bepaald en wordt apart toegelicht in deze paragraaf.
Toelichting op risico’s na correctie groter dan € 250.000
Grondexploitaties
€ 5.010.033
Het risicobedrag voor het grondbedrijf (incl. Centrumplan Eelde) is ten opzicht van de begroting 2016
naar beneden bijgesteld van € 5.229.074 naar € 5.010.033. Eén keer per jaar vindt een totale
doorrekening van het grondbedrijf plaats. Dat is nu net voor de jaarrekening gebeurd. Voor meer
informatie over het grondbedrijf verwijzen we naar de betreffende paragraaf in deze jaarrekening.
Aanvullende bijdrage aan GR-en en samenwerkingsverbanden
€ 315.000
Het is voorstelbaar en waarschijnlijk dat wij aanvullende bijdragen aan GR-en en
samenwerkingsverbanden moeten voldoen. Het monitoren van GR-en en samenwerkingsverbanden
is een belangrijk instrument om tijdig afwijkingen te signaleren en waar mogelijk bij te sturen. Het
risico na correctie op aanvullende bijdragen aan GR-en en samenwerkingsverbanden is niet gewijzigd
tov de inzichten bij de begroting 2016. Het bedrag blijft staan op € 315.000.
Decentralisaties sociale domein
€ 300.000
Uit de definitieve cijfers over 2015 komt naar voren dat de financiële resultaten op de overgehevelde
taken in het sociaal domein positief zijn. Lager dan verwachte cliëntaantallen, in combinatie met
minder uitgaven op specifieke regelingen, zijn de belangrijkste oorzaken van dit positieve resultaat.
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Voor 2016 is de verwachting dat de uitgaven WMO, bij een zich stabiliserende cliëntenomvang,
binnen de gestelde kaders kunnen blijven. Een uitzondering hierop vormen de uitgaven die we
verwachten voor het Beschermd Wonen (via centrumgemeente Assen). In 2015 is hierop een
verwacht tekort van € 0,1 miljoen. Voorzichtigheidshalve nemen we voor 2016 een vergelijkbaar
bedrag (€ 0,1 miljoen) op als risico.
Het budget voor de Jeugdwet wordt verlaagd van € 6,3 miljoen in 2015 naar € 5,7 miljoen in 2016. Met
de zorgleveranciers zijn lagere tarieven afgesproken, waardoor deze verlaging in Drents verband,
realiseerbaar zou moeten zijn. Ook in 2015 zijn kortingen op de tarieven doorgevoerd waardoor enig
risico bestaat over de realiseerbaarheid van de tariefaanpassingen en daarmee het resultaat op de
jeugdwet, Drenthebreed. Voorzichtigheidshalve wordt een bedrag van € 0,2 miljoen opgenomen als
risico.
Uitgangspunt bij de decentralisaties is dat we de nieuwe taken uitvoeren binnen het beschikbare
budget. Derhalve is dit risico incidenteel meegenomen.
Gevolgen van een lokale ramp
€ 250.000
De kans op een lokale ramp is klein, maar kan wel grote gevolgen hebben. Het risico na correctie is
niet gewijzigd en blijft € 250.000.
Accommodatiebeleid
PM
Op 8 december 2015 is het accommodatiebeleid vastgesteld met daarbij een sluitend dekkingsplan.
Bij de uitvoering van het accommodatiebeleid behoren vanzelfsprekend de risico’s die te maken
hebben met de bouw van scholen en sportaccommodaties. Omdat de scholen onder de
verantwoordelijkheid van schoolbesturen worden gebouwd, door afspraken over de normbedragen en
doordat in het dekkingsplan een buffer is opgenomen om risico’s op te vangen is het risico als laag
beoordeeld.
Wel onderkennen we nog een aantal risico’s die nog niet gedekt zijn. Bij de besluitvorming op 8
december 2015 zijn deze risico’s ook benoemd. Een aantal risico’s zijn algemeen en zijn al
opgenomen in de lijst van mogelijke risico’s (planologische procedures en planschades, aanpassing
wet en regelgeving zoals bij belastingen). Daarnaast zijn er een aantal voor dit project bijzondere
risico’s benoemd:
• Asbest. De kans is redelijk groot dat bij de sloop van de huidige panden asbest aangetroffen gaat
worden. Omdat nu nog niet in te schatten is hoeveel asbest aangetroffen gaat worden en hoeveel
asbest ook daadwerkelijk verwijderd gaat worden is er in de nieuwe financiële doorrekening geen
rekening gehouden met de kosten voor het verwijderen van asbest. Wel is met de schoolbesturen
afgesproken dat de gemeente deze kosten voor haar rekening neemt.
• Tijdelijke huisvesting tijdens de bouw. Afhankelijk van de definitieve plannen van de schoolbesturen
kan bepaald worden of en hoeveel tijdelijke huisvesting tijdens de bouw nodig is. Bij vernieuwbouw
wordt een grotere aanspraak gedaan op tijdelijke huisvesting dan bij nieuwbouw. In de financiële
doorrekening is geen rekening gehouden met deze kosten.
Voor de risico’s ten aanzien van asbest en tijdelijke huisvesting is inmiddels een aanvullend voorstel
aan de raad voorgelegd met een dekkingsvoorstel. Daarmee is niet langer sprake van een risico. Bij
het accommodatiebeleid gaat het echter om grote bedragen en is niet uit te sluiten dat zich vroeg of
laat nieuwe risico’s voordoen. Derhalve laten we het risico op PM staan. Zodra er nieuwe
ontwikkelingen zijn, zullen we u informeren.
Weggevallen risico’s groter dan € 250.000

Niet halen van de taakstellingen
In de begroting 2016 hadden we nog een risico na correctie voor het niet halen van de taakstellingen
dat uitkwam op € 324.000. Het risico dat we het bedrag aan ombuigingen niet halen is afgenomen
omdat inmiddels weer meer is gerealiseerd. Het risico na correctie komt nu uit op een bedrag van €
180.000. In 2019 staat nog een bedrag open aan nog niet gerealiseerde taakstellingen van € 862.000.
Vertraging in langlopende (onderhouds)investeringen
In de begroting 2016 gingen we nog uit van een risico na correctie van € 1.260.000 voor nevenkosten
als gevolg van vertragingen in langlopende (onderhouds)investeringen. Dit risico is flink gedaald naar
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€ 180.000. Dat is een gevolg van de door de raad genomen besluiten op 8 december 2015 op het
thema beheer en onderhoud openbare ruimte (BOR). Waarbij de raad aanvullende middelen ter
beschikking heeft gesteld voor beheer openbare ruimte.

Omvang weerstandsvermogen
De omvang van het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio.
Ratio’s kunnen beschouwd worden als indicatie.
De ratio voor het weerstandsvermogen wordt aldus berekend:

Beschikbare
weerstandscapaciteit
Ratio van het
weerstandsvermogen

16.535

oftewel:
=
Benodigde
weerstandscapaciteit

8.066

De ratio van het weerstandsvermogen is 205%. (De ratio moet minimaal 100% zijn).
Het verloop van het weerstandsvermogen ziet er als volgt uit:
Weerstandsvermogen
Begroting
Jaarrekening
Begroting
(x € 1.000)
2015
2014
2016
Beschikbare capaciteit (a)
13.027
13.365
15.681
Benodigde capaciteit (b)
Ratio in € (a/b)
Weerstandsvermogen (a-b)

13.207
0,98
-180

11.652
1,14
1.713

Jaarrekening
2015
16.535

10.040
1,56
5.641

8.066
2,05
8.469

Het weerstandsvermogen in deze jaarrekening heeft een ratio van 2,05 en bedraagt in geld uitgedrukt
afgerond € 8.469.000. Dit is een flinke verbetering t.o.v. de begroting 2016. Daar zaten we op een
ratio van 1,56%. Deze verbetering is een gevolg van lagere risico’s waaronder een flinke bijstelling op
de transities van € 0,7 mln en een verlaging van nevenkosten als gevolg van vertraging in
langlopende (onderhouds)investeringen van bijna € 1,1 mln. Daartegenover staat een hogere
weerstandscapaciteit. De hogere weerstandscapaciteit komt voor een bedrag van ca € 0,8 mln door
een hogere verwachte stand van de algemene reserve grote investeringen.
Kengetallen
Alle kengetallen laten ten opzichte van de begroting 2016 een verbetering zien. Onze relatief hoge
schuldquote als gevolg van onze grote grondpositie is verbeterd van 91% naar 74%. Ook de daarmee
samenhangende solvabiliteit is vooruitgegaan van 27% naar 36%.
Op 15 mei 2015 heeft de commissie BBV besloten tot het verplicht opnemen van een zestal
kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en deze kengetallen te beoordelen. In
onderstaande tabel staan de kengetallen:
Begroting 2016
Kengetallen
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte
Grondexploitaties
Belastingcapaciteit

Begroting Rekening Begroting Rekening
2015
2014
2016
2015
89%

79%

91%

74%

93%
29%
-1%
56%
90%

81%
31%
4%
56%
93%

93%
27%
2%
54%
92%

64%
36%
4%
46%
87%
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Netto schuldquote
Een goed kengetal om de hoogte van de schuld te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de
kosten; de netto schuldquote. Om goed inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen
wordt de netto schuldquote weergegeven zonder en met correctie voor verstrekte leningen. In de
VNG-handreiking “Houdbare Gemeentefinanciën” is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan
het begrotingstotaal (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als
onvoldoende. Onze netto schuldquote valt in de categorie voldoende en is flink gedaald doordat een
lening van € 12 mln aan de woningstichting is omgezet in een garantie en er daarnaast flink wat
grondverkopen zijn geweest waardoor we een vervallen lening van € 5 mln niet hoefden te
herfinancieren.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. De
solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee het bezit gefinancierd is met eigen vermogen. In de
VNG-handreiking “Houdbare Gemeentefinanciën” is aangegeven dat wanneer een solvabiliteitsratio
hoger is dan 30% dit als voldoende kan worden bestempeld en lager dan 20% als onvoldoende. Onze
solvabiliteit is gestegen naar voldoende. Dit komt voornamelijk door het jaarrekeningresultaat van € 6
mln positief (stijging eigen vermogen) en de afname van € 17 mln aan leningen (daling balanstotaal).
Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten
met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking
aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten
te dragen. Er is geen VNG norm voor het niveau van dit kengetal. Een positief getal geeft aan dat er
meer structurele baten dan lasten zijn. Dat duidt op houdbare financiën. We dienen natuurlijk wel nog
alle taakstellingen te realiseren. In de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit nemen we
het risico op het niet halen van de taakstellingen mee.
Grondexploitaties
Dit percentage geeft informatie over de boekwaarde van niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)
en bouwgronden in exploitatie (BIE) in verhouding tot de totale gemeentelijke baten. Er is geen VNG
norm voor de hoogte van deze ratio. Hoe lager de ratio hoe minder de relevantie van negatieve
waardeontwikkeling van NIEGG en BIE voor de begroting en daarmee een lager risico voor de
gemeente. Wij hebben aanzienlijke grondposities. Dat komt terug in dit percentage. Ten opzichte van
de begroting 2016 zien we een positieve ontwikkeling; een daling van 8%. De oorzaak is gelegen in
de sterk gestegen kavelverkoop in 2015.
Belastingcapaciteit
Dit percentage geeft de hoogte van de gemiddelde lasten per meerpersoonshuishouden uit hoofde
van OZB, rioolheffing en reinigingsheffing weer ten opzichte van het landelijk gemiddelde. We zitten
ruim onder het landelijke gemiddelde (100%).
Samenhang kengetallen
De relatief grote grondpositie zien we in terugkomen in de verschillende kengetallen. We hebben
relatief veel vreemd vermogen (leningen) om deze gronden te financieren. Een grote grondpositie
maakt ons kwetsbaar voor negatieve waardeontwikkelingen en rente stijgingen. Om nadelige
schommelingen op gronden op te vangen, nemen we dan ook een bedrag mee van ruim € 5 mln in de
benodigde weerstandscapaciteit. Daarnaast hebben we intern aandacht voor de renterisico’s en
proberen we die zo veel mogelijk te beheersen.
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*

Ongewoon en komt zelden
voor

Voorstelbaar en waarschijnlijk
dat dit voorkomt

Kans

10%

70%

2.500.000

250.000

Risico- Risico-omvang
kans in %
Zie tekstuele toelichting. Risico afwijkend bepaald.

Beheersingsmaatregel

0

250.000

Zie tekstuele toelichting. Risico afwijkend bepaald.

525.000 Begrotingen van gemeenschappelijke regelingen
worden na vaststelling door de raad in de begroting
opgenomen. Tussentijds wordt de ontwikkeling van
de resultaten van gemeenschappelijke regelingen
gemonitoord.
Bij VJB en NJB worden
aanpassingen, indien noodzakelijk, opgevoerd.

Som

0%

40%

Correctie
factor

8.066.133

2.191.100

PM

250.000

300.000

315.000

5.010.033

Risico na
correctie

* De risico’s gemerkt met een “*” hebben een structureel karakter. Hierbij is het uitgangspunt, dat deze risico’s maximaal drie jaar gedekt worden uit het weerstandsvermogen. De berekende
risicosom is daarom vermenigvuldigd met de factor 3 (Risicokans*Risico-omvang)

TOTAAL=benodigde
weerstandscapaciteit

Overige risico's na correctie met een
omvang kleiner dan € 250.000

Accommodatiebeleid

De gevolgen van een lokale ramp

Decentralisaties in het sociale domein
met onvoldoende middelen voor
uitvoering van de taken

Aanvullende bijdragen aan
gemeenschappelijke regelingen en
samenwerkingsverbanden*

Grondexploitaties. Voor een toelichting
op deze risico's wordt verwezen naar
de paragraaf grondbeleid.

Risico's gerangschikt naar
invalshoek

Financiering
Inleiding
Deze paragraaf behandelt onderwerpen die behoren tot het treasurybeleid van onze gemeente.
Treasury kan worden omschreven als het inzichtelijk hebben van de in- en uitgaande geldstromen en
de beheersing van de hieraan verbonden risico’s en het rapporteren hierover.
De uitvoering van de treasuryfunctie dient op een prudente wijze de publieke taak en vindt plaats
binnen de wettelijke kaders, zoals die in de wet FIDO ( Financiering Decentrale Overheden) zijn
vastgelegd.
In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal.
Algemene ontwikkelingen
Liquiditeitenplanning
Per kwartaal wordt er een liquiditeitenplanning opgesteld van de exploitatie en de investeringen.
Deze planning geeft maandelijks een prognose van de geldstromen in de komende maanden.
Met behulp van deze planning kan een beter inzicht worden verkregen in de geldstromen.
Dit inzicht is nodig om de financieringsbehoefte zo goed mogelijk te kunnen bepalen.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een langlopende liquiditeitsplanning, waarin de investeringen
uit vastgestelde besluiten en plannen zijn opgenomen. Er wordt er momenteel gewerkt aan een
langlopende investeringsplanning.
Renteverwachtingen
Op grond van eigen waarneming en informatie vanuit de bankwereld wordt getracht om de
renteverwachting te bepalen.
Dit blijft moeilijk te voorspellen door economische en internationale ontwikkelingen.
Het vertrouwen in de economie van zowel producenten als consumenten is herstellende.
De geld- en kapitaalmarkt zijn in de afgelopen periode redelijk stabiel.
De verwachting is dat de tarieven op de beide markten zich in de komende tijd verder zullen
stabiliseren.
Op grond hiervan is bij de opstelling van de begroting 2015 rekening gehouden met een kort geld
rente van 2% en van 3% voor lang geld rente. In 2015 is alleen kortlopende financiering aangetrokken
en heeft ruim binnen deze percentages plaatsgevonden. In de begroting van 2016 wordt rekening
gehouden met een kort geld rente van 1% en van 2% voor lang geld rente.
Treasurybeheer
Renterisicobeheer
In de wet Fido is een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gegeven om de invloed van (externe)
rentewijzigingen op de financiële resultaten van de gemeente te beperken.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is opgenomen om een grens te stellen aan de korte financiering. Dit is financiering
met een looptijd van één jaar en korter.
De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van het totaal van de jaarbegroting van
de gemeente bij aanvang van het jaar.
Voor 2015 zijn de jaarlasten, voor mutaties met reserves, begroot op € 80 miljoen.
De rentepercentages van korte financieringsmiddelen zijn doorgaans lager dan de rentepercentages
van lange financieringsmiddelen.
Om optimaal van de ruimte onder de kasgeldlimiet te kunnen profiteren is een adequate
liquiditeitsprognose van de geldstromen van groot belang.
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Berekening kasgeldlimiet jaarrekening 2015
Bedragen X 1.000

1e kw 2015

2e kw 2015

1 saldo vlottende passiva

7.097

7.286

3.410

4.251

2 saldo vlottende activa

6.198

7.638

6.331

5.877

(2-1)

-899

352

2.921

1.626

4 Toegestane kasgeldlimiet

6.800

6.800

6.800

6.800

5.901

7.152

9.721

8.426

3 Verschil

ruimte

(4+3)

3e kw 2015 4e kw 2015

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de ruimte in de kasgeldlimiet gedurende 2015 niet is overschreden.
De wet Fido schrijft voor dat de toezichthouder geïnformeerd moet worden als de kasgeldlimiet
gedurende drie kwartalen is overschreden. Alleen in de eerste zeven maanden van 2015 is kasgeld
aangetrokken.
Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (schuld met
een rent typische looptijd van één jaar of langer) door o.a. het aanbrengen van spreiding in de
looptijden in de leningenportefeuille. De gemeente loopt risico als er nieuwe leningen worden
aangetrokken, of als er een renteherziening van toepassing is. De norm wordt berekend door een in
de Uitvoeringsregeling Fido vastgesteld rentepercentage van 20% te vermenigvuldigen met het
begrotingstotaal.
In de volgende tabel wordt het renterisico van 2015 weeregegeven op basis van de jaarrekening en
het rentericio van 2016 t/m 2018 op basis van de begroting van 2016..
Renterisico
Renteherziening
Betaalde aflossingen
Renterisico

2015
0
5.689.000
5.689.000

Renterisiconorm:
Begrotingstotaal per 1-1
Door ministerie vastgesteld percentage
Renterisiconorm

80.000.000
20%
16.000.000

Onderschrijding

10.311.000

2016
0
8.700.000
8.700.000

2017
0
700.000
700.000

2018
0
15.200.000
15.200.000

Uit bovenstaande tabel blijkt dat onze gemeente ruimschoots binnen de risiconorm blijft.
De omzetting van de lening van SEW ad € 12 miljoen in een garantstelling is buiten beschouwing
gelaten omdat dit geen liquiditeitseffect heeft.
Kredietrisicobeheer
De kredietrisico’s doen zich voor bij de verstrekte geldleningen. In onderstaande tabel is aangegeven
aan welke risicogroep leningen zijn verstrekt en welke zekerheden zijn overeengekomen.
Risicogroep

Met/zonder
hypothecaire zekerheid
Zonder
Zonder
Zonder
Zonder

Stichting Eelder Woningbouw
Sportverenigingen
Jeugdverenigingen
Overig
Totaal

Restantschuld
X € 1.000,-7.996
40
4
120
8.160

%
97,99
0,49
0,05
1,47
100,0
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Gemeentefinanciering
Schatkistbankieren
In februari 2013 heeft het kabinet het voorstel ‘Wijziging van de wet financiering decentrale overheden
(Fido) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist’ bij de
tweede kamer ingediend. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige
liquide middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die
decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Geld en vermogen mogen
niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist worden aangehouden. Dagelijks wordt het
saldo op de bankrekeningen boven de € 500.000 afgestort naar de schatkist. Daardoor blijft de
Gemeente Tynaarlo altijd onder het drempelbedrag.
De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de financiële omvang van een decentrale
overheid, afgemeten aan de omvang van de begroting (dezelfde maatstaf die ook wordt gebruikt voor
de berekening van de kasgeldlimiet). De drempel is nu gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal.
Voor de Gemeente Tynaarlo geldt voor 2015 een drempel van € 600.000.
Financiering
De financiering van gemeentelijke activiteiten is gebaseerd op integrale financiering.
De totale financieringsbehoefte van de gemeente is de graadmeter.
Bij de thans geldende renteontwikkeling wordt eerst de ruimte die de kasgeldlimiet geeft optimaal
benut om kort geld aan te trekken voor o.a. voorfinanciering van investeringen.
Het moment van consolidatie van kort geld naar lang geld hangt onder meer af van de
renteontwikkelingen op de korte en lange termijn en de ruimte binnen de kasgeldlimiet.
De looptijd van de geldlening wordt bepaald door de aard van de te financieren investeringen, de
resterende looptijd van de bestaande leningen en de te betalen rentepercentages bij de verschillende
termijnen van de leningen.
Voor de financiering van grondaankopen worden veelal fixe-leningen afgesloten, waarbij de looptijd
wordt gekoppeld aan de looptijd van het bestemmingsplan.
Bij het aantrekken van geldleningen wordt bij tenminste 2 financiële instellingen offerte gevraagd.
Relatiebeheer
Het totale betalingsverkeer vindt plaats via een viertal banken, zijnde Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG), ING, Rabobank en ABN AMRO Bank.
De rekeningen bij de ING, Rabobank en ABN AMRO Bank worden met name gebruikt als service naar
de klanten voor het doen van betalingen aan de gemeente. De saldi op deze rekeningen worden
minimaal gehouden.
Het betalingsverkeer tussen het rijk en de gemeente en de betalingen aan derden vindt geheel plaats
via de BNG.
Met de bankrelaties wordt regelmatig overleg gevoerd.
Saldi- en Kasbeheer
Elke dag worden de saldi van bankrekeningen geraadpleegd en indien nodig worden de saldi van de
overige rekeningen afgeroomd ten gunste van de BNG rekening.
Daarnaast wordt debet-saldi bij de BNG weggewerkt middels het aantrekken van kasgeld.
Uitgangspunt daarbij is het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de
renteopbrengsten.
Geldkassen worden aangetroffen bij de zwembaden, de milieustraat in Tynaarlo en bij de afdeling
Publiekszaken.
Informatievoorziening
In de jaarrekening wordt verslag gedaan van de treasuryfunctie.
De in deze Financieringsparagraaf aangehouden indeling zal hierbij worden aangehouden.
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Mutaties langlopende leningen 2015
Eind 2015 is er een lening afgelost van € 5 miljoen. Voor deze lening heeft geen herfinanciering
plaatsgevonden. De aflossing kon met eigen middelen worden opgevangen. Onder andere als gevolg
van kavelverkopen.
Verder is een lening van € 12 miljoen die rechtstreeks was doorgeleend aan de Stichting Eelder
Woningbouw in overleg met de Stichting Eelder Woningbouw omgezet in een garantstelling.

Staat van opgenomen geldleningen per 31 december 2015

Oorspronkelijk
Datum
Lening
bedrag van de
raadsbesluit
num m er
geldlening
FINANCIERING ALGEMEEN
794.115
27-07-93
BNG 80897
15.000.000 B&W25-02-03 BNG 96734
4.000.000 B&W29-11-05 BNG101002
19.794.115 Totaal
FINANCIERING WONINGBOUW
12.000.000 B&W16-12-03 NWB10022982
11.560.187 B&W25-07-06 BNG 102047
23.560.187 Totaal
FINANCIERING GRONDEXPLOITATIE
5.000.000
bng 40106271
8.000.000
bng 40107199
8.500.000
bng 40108510
6.000.000
bng 40108818
6.000.000
bng 40108817
6.000.000
bng 40108816
6.000.000
bng.40109497

O Jaar van
Rente
S
laatste
percentage
R aflossing

Restantbedrag
Opgenom en
van de geldlening geldleningen
per 1/1/2015
2015

Rente
2015

Aflossing
2015

Restantbedrag
van de geldlening
per 31/12/2015

s
s
s

2033
2053
2030

2.620
4.860
3.820

564.447
14.063.508
2.560.000
17.187.955

14.536
678.242
96.888
789.665

23.304
120.456
160.000
303.760

541.143
13.943.052
2.400.000
16.884.195

s
s

2029
2036

5.355
5.110

12.000.000
8.381.135
20.381.135

642.600
420.892
1.063.492

12.000.000
385.340
12.385.340

0
7.995.795
7.995.795

142.500
192.000
135.150
165.000
123.000
73.800
77.400

5.000.000
0
0
0
0
0
0

0
8.000.000
8.500.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000

2015
2016
2018
2024
2020
2018
2024

2.850
2.400
1.590
2.750
2.050
1.230
1.290

0

5.000.000
8.000.000
8.500.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000

45.500.000 Totaal

45.500.000

0

908.850

5.000.000

40.500.000

88.854.303 ALGEHEEL TOTAAL

83.069.090

0

2.762.008

17.689.100

65.379.990
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Lokale heffingen
Inleiding
Deze paragraaf heeft betrekking op de algemene belastingen en de heffingen.
De informatie is gebaseerd op de jaarrekening 2015
De beleidsvoornemens zijn per heffing opgenomen.
Beleidsuitgangspunten
Inhet collegemanifest “samenwerken in vertrouwen” zijn de hoofdlijnen van het beleid voor 2014 tot en
met 2018 uitgezet. Uitgangspunt in dit manifest is dat de OZB in deze periode alleen trendmatig stijgt.
Bij de overig lasten wordt uitgegaan van kostendekkendheid.

Het algemene uitgangspunt kan als volgt worden vertaald:
 zo laag mogelijke financiële lasten voor de burgers;
 heffingen en tarieven op een kostendekkend niveau houden of brengen.

Tarieven 2014 versus 2015.
Heffing

Grondslag

2014

2015

Ozb-woningen eigenaren

Percentage van de waarde

0,1110

0,1163

Ozb. - niet won. gebr.

Percentage van de waarde

0,0797

0,0821

Ozb - niet won. eig.

Percentage van de waarde

0,1235

0,1291

Afvalstoffenheffing vast
Afvalstoffenheffing grijs
Afvalstoffenheffing groen
Rioolrecht

Per huishouding

88,00
0,23
0,14
174,80

88,00
0,23
0,09
177,50,

Toeristenbelasting

Per overnachting

Forensenbelasting

waarde

1,05
98,20 <
€ 58.000
2.164,00
728,00

1,05
100,15 <
€ 58.000
2.272,00
719,80

€ 2.750

€ 2.805

Begraafrechten
Omgevingsvergunning:

Per kg
M3 afvalwater

- Grafrecht < 20 jaar
- begraven > 12 jaar
% van de vastgestelde bouwkosten
Leges bij bouwsom € 100.000
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Overzicht opbrengsten belastingen en heffingen (uitgangspunt inwoners 1-1-2015 32.701)
Omschrijving

2014

2014

2015

2015

Totaal opbrengst

Per inwoner

Totaal opbrengst

Per inwoner

o.z.b. gebruikers

356.570

10,95

360.783

11,03

o.z.b. eigenaren

4.320.512

132,68

4.474.074

136,82

Afvalst.heffing

2.444.570

75,07

2.368.985

72,44

Rioolrecht

2.795.205

85,84

2.821.415

86,28

Toeristenbelasting

384.543

11,81

345.754

10,57

Forensenbelasting

42.989

1,35

46.142

1,41

Begraafrechten

320.582

9,84

408.904

12,50

bouwleges

840.114

25,80

812.732

24,85

Leges

600.660

18,44

620.185

18,97

Belastingdruk diverse groepen
De lastendruk voor de verschillende groepen is verschoven door verlaging van het tarief voor
groenafval.
Soort woning

WOZ-waarde WOZ-waarde
2014
2015

OZB
2015

Afval
2015

Riool
2015

Totaal Totaal Stijging
2015
2014
%

Huurwoning *)

nvt

143

178

321

324

- 0,9%

Huurwoning **)

nvt

189

178

367

385

- 4,7%

Eigen woning **)

142.950

140.520

163

189

178

530

534

- 0,7%

Eigen woning **)

285.900

281.040

327

189

178

694

692

0,3%

Eigen woning **)

428.250

421.220

490

189

178

857

850

0,8%

Eigen woning **)

571.800

562.080

654

189

178

1021

1009

1,2%

Niet-woning (bedrijf)

289.800

282.270

596

0

178

774

764

1,3%

Niet-woning (bedrijf)

434.700

423.400

894

0

178

1072

1058

1,3%

Niet-woning (bedrijf)

579.600

564.530

1.192

0

178

1370

1353

1,3%

*) éénpersoonshuishouden met 305 kg afval (200 kg grijs, 105 kg groen)
**) meerpersoonshuishouden met 605 kg afval (400 kg grijs, 205 kg groen)

Bij woningen is in een enkel geval sprake van een verlaging van de lastendruk. Dit is vooral het gevolg
van het lagere tarief voor groenafval. Hierbij wordt aangetekend dat bij de berekening is uitgegaan van
de aanlevering van hetzelfde aantal kilo’s voor groen en grijs. In werkelijkheid kan dit sterk variëren.
Voor de overige groepen van woningen is er sprake van een lichte stijging.
Eigenaren van niet-woningen profiteren niet van het gewijzigde afvaltarief. Hierdoor is de lastendruk
iets gestegen.

56

Lastendruk in de provincie Drenthe in 2015
Het volgende overzicht geeft het gemeentelijk aandeel op de woonlasten in de provincie Drenthe weer
over 2015. Hierbij komt naar voren dat deze voor de gemeente Tynaarlo de laagste lokale lasten
heeft. De belangrijkste reden van de laagste lasten is de daling van het afvaltarief voor groen.

Lastendruk Drenthe 2015
OZB
gem woning Eigenaren
OZB E
Gemeente
waarde
Won
bedrag
NW
OZB G riool
afval
2015
Aa en Hunze
€ 217.000 0,1151% € 249,77 0,1734% 0,1078% € 200,00 € 223,15
Assen
€ 159.000 0,1752% € 278,56 0,3287% 0,2639% € 186,96 € 230,27
Borger-Odoorn
€ 170.000 0,2070% € 351,90 0,2070% 0,1242% € 222,60 € 215,24
Coevorden
€ 186.000 0,1670% € 310,62 0,1670% 0,1392% € 181,52 € 294,99
Emmen
€ 149.000 0,2111% € 314,54 0,2919% 0,2420% € 177,38 € 275,44
Hoogeveen
€ 161.000 0,1590% € 255,99 0,2440% 0,1790% € 146,90 € 277,60
Meppel
€ 184.000 0,1340% € 246,56 0,2850% 0,2230% € 171,00 € 220,00
Midden
Drenthe
€ 189.000 0,1143% € 216,03 0,1920% 0,1540% € 223,50 € 207,00
Noordenveld
€ 211.000 0,12039% € 254,02 0,13431% 0,1240% € 253,80 € 202,35
Tynaarlo
€ 235.000 0,1163% € 273,30 0,1291% 0,0821% € 177,50 € 185,15
Westerveld
€ 243.000 0,1078% € 261,95 0,1078% 0,0722% € 251,96 € 209,50
De Wolden
€ 244.000 0,1165% € 284,26 0,1496% 0,1308% € 208,80 € 220,56
gemiddeld

€ 195.700 0,1453%

totaal
aanslag
WON
€ 672,92
€ 695,79
€ 789,74
€ 787,13
€ 767,36
€ 680,49
€ 637,56
€ 646,53
€ 710,17
€ 635,95
€ 723,41
€ 713,62

€ 274,79 0,2008% 0,1535% € 200,16 € 230,10 € 705,04

Kwijtschelding
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.
De laatste jaren zijn de volgende bedragen aan kwijtschelding verleend::
2012 € 90.990
2013 € 84.985
2014 € 91.746
In 2015 is een bedrag van € 101.848 kwijtgescholden.
Het aantal aanvragen in 2015 steeg met 25.
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Verbonden partijen
Inleiding
De gemeente Tynaarlo participeert –om bepaalde beleidsdoelen te realiseren - in diverse verbonden
partijen. Verbonden partijen zijn partijen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als financieel
belang heeft. Aan beide voorwaarden moet tegelijkertijd worden voldaan.
Deze bestuurlijke en financiële zeggenschap brengt verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met
zich mee. Door te participeren in een onderneming, stichting of openbaar lichaam – hoe licht of zwaar
dan ook – verbindt de gemeente zich aan de andere organisatie en soms is de gemeente medeeigenaar. Daarnaast werkt de gemeente met diverse organisaties samen om maatschappelijke
belangen en doelen te realiseren.
Ontwikkeling
Met de invoering van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen zijn eind 2015 alle
gemeenschappelijke regelingen aangepast. Een belangrijke wijziging betreft de invoering van de
kaderbrief. Gemeenteraden worden middels dit instrument op een vroegtijdig moment geïnformeerd
over de financiële en beleidsmatige kaders van een verbonden partij. Hiermee wordt getracht de
positie van de gemeenteraden te versterken.
Wettelijk kader en beleid
Artikel 186 Gemeentewet en het daarop gebaseerde Besluit Begroting en verantwoording (BBV) –
met name artikel 15 – regelt de wijze waarop verbonden partijen moeten worden gemonitord. Voor de
begroting 2017 zal het BBV worden vernieuwd. De nota verbonden partijen bevat de kaders voor
beleid en werkwijze rondom Verbonden Partijen en dateert uit 2013.
Visie en beleidsvoornemens op Verbonden Partijen in relatie tot de uitvoering van doelstellingen in de
begroting.
De relaties tussen Verbonden Partijen en het publieke belang, vindt u terug in de programma’s en in
hoofdlijnen in de begroting en jaarrekening.

Informatie van aantal verbonden partijen
In onderstaand overzicht vindt u per verbonden partij, de vestigingsplaats een samenvatting van doel,
bestuurlijke belang en betrokkenen, financieel belang, ontwikkelingen en risico.
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2

Cluster

Naam en
vestigingsplaats

Doel /
openbaar
belang

Bestuurlijk belang, wijze
van deelneming en
betrokkenen

Financiën 2015

(Verwachte) stand
eigen en vreemd
vermogen 2016

Ontwikkelingen

Risico’s

Veiligheid
(cluster 1)

GR Veiligheidsregio
Drenthe, gevestigd in
Assen VRD

Samenwerkingsverband tussen de
colleges van de
twaalf Drentse
gemeenten.
De veiligheidsregio
behartigt de
belangen van de
aan deze regeling
deelnemende
gemeenten op de
volgende terreinen:
a. brandweerzorg;
b. rampenbestrijding en
crisisbeheersing;
c. geneeskundige
hulpverlening.
2. Daarnaast heeft
de veiligheidsregio
de zorg voor:
a. een adequate
samenwerking met
de politie en de
meldkamer
ambulancezorg ten
aanzien van onder
meer de gemeenschappelijke
meldkamer;
b. een
gecoördineerde en
multidisciplinaire
voorbereiding op
de
rampenbestrijding
en
crisisbeheersing.

Alle 12 Drentse colleges zijn door
hun burgemeester in het
algemeen bestuur
vertegenwoordigd. Een gewone
meerderheid van stemmen is
nodig voor het nemen van
besluiten.

De basis voor de
gemeentelijke bijdrage is
de bijdrage in het
voorgaande
begrotingsjaar. Dit
bestaat uit een
inwonersbijdrage en een
bijdrage basisbrandzorg.

Verwachte omvang eigen
vermogen

Door de gemeente is in
2015 € 1.329.920,bijgedragen aan de
VRD.

01.01.2016: € 17.505.356
31.12.2016: € 18.917.062

De verdeelsleutel
voor de bijdrage
van de gemeente
aan de brandweer (VRD) ligt de
komende periode
voor ter besluit
vorming. Als het
voorstel voor
een nieuwe
verdeelsleutel
wordt
aangenomen,
betekent dit dat
de gemeente
jaarlijks
€ 24.000
extra aan de
VRD moet
afdragen. Het
proces loopt nog
en het is nog
niet duidelijk hoe
de besluit
vorming zal
uitpakken. Ook
heeft de VRD
nog
openstaande
taakstellingen.
Dit kan effect
hebben op
de kwaliteit van de
brandweerzorg.

De ontwikkelingen rond
de landelijke meldkamer
organisatie: de
ontwikkelingen rond de
integratie van de
Meldkamer Noord
Nederland (MKNN) in de
LMO blijft een punt van
aandacht. Over
bezuinigen op dit vlak,
en de gevolgen voor het
gemeentefonds zijn nog
steeds gesprekken
gaande met de minister.

De uitoefening van
het
luchthavenbedrijf,

De gemeente bezit 4% van de
aandelen en heeft zitting in de
algemene vergadering van

Het voornemen
van het bedrijf is
de ontwikkeling

De risico’s zijn volgens
Groningen Airport Eelde
de internationale

Economie
(cluster 3)

Groningen Airport
Eelde N.V, statutair
gevestigd in

01.01.2016: € 3.831.608
31.12.2016: € 2.219.902
Verwachte omvang
vreemd vermogen:

Het verwachte financiële
resultaat van de
organisatie voor 2015 is
€ 1.412.406.

Vanaf 2013 is er geen
gemeentelijke bijdrage
in de exploitatie van de

Verwachte omvang eigen
vermogen

Cluster

Naam en
vestigingsplaats

Doel /
openbaar
belang

Bestuurlijk belang, wijze
van deelneming en
betrokkenen

Financiën 2015

(Verwachte) stand
eigen en vreemd
vermogen 2016

Ontwikkelingen

Risico’s

Groningen.

waaronder de
aanleg, het
onderhoud, de
ontwikkeling en de
exploitatie van het
als zodanig
aangewezen
luchtvaartterrein.

aandeelhouder, samen met
de provincie Groningen, de
provincie Drenthe, de gemeente
Groningen en de gemeente
Assen.

luchthaven.

01.01.2016: € 13.175.000
31.12.2016: € 11.949.000

van nieuwe
verbindingen.
Door de
aandeelhouders van
de luchthaven wordt
in 2016 een
strategische
verkenning
uitgevoerd naar het
toekomstperspectief
van de luchthaven.

veiligheidssituatie en de
vluchtelingenproblematiek, die het
reisgedrag van mensen
negatief beïnvloeden.
Voor de aandeelhouders
vormt de
instandhoudingsplicht
van een luchthaven in
het gebied een risico.

Inzet van de GGD
meer gericht op
eigen kracht van de
burgers en op
preventief
gezondheidsbeleid.
GGD Drenthe wil
meer en beter
aansluiten bij de
lokale behoeften en
wensen.

Een toenemende
behoefte aan
infectiepreventieve
maatregelen, doordat
patiënten eerder naar
huis gaan om te
herstellen en te
revalideren na een
behandeling in het
ziekenhuis . Deze vraag
kan binnen de
organisatie opgevangen
worden.

Het omvormen van
de ISD en Alescon
naar één

De uitgaven voor de
bijzondere bijstand.

Bestuurlijk belang /bevoegdheid.
De wethouder heeft namens het
college van B&W zitting in de
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.

Het verwachte financiële
resultaat van de
organisatie voor 2015 is
€ - 975.000.

Verwachte omvang
vreemd vermogen:
01.01.2016: € 3.532.000
31.12.2016: € 3.252.000

Elk aandeel geeft recht op één
stem (artikel 19 van de statuten
van de NV).

3

Sociale
voorzieningen
(cluster 6)

GR Gemeentelijke
Gezondheidsdienst
Drenthe (GGD),
gevestigd in Assen.

Samenwerkingsverband tussen de
colleges van de
twaalf Drentse
gemeenten om de
gezondheid van de
inwoners van de
twaalf Drentse
gemeenten te
bewaken,
beschermen en
bevorderen.

Elk college van de deelnemende
gemeenten vaardigt een lid af in
het algemeen bestuur en heeft
één stem.
Besluitvorming vindt plaats bij
gewone meerderheid van
stemmen.
De raad is bevoegd een zienswijze
te geven op de ontwerp-begroting
van de GR.

De gemeente draagt
jaarlijks bij in de kosten
op basis van het aantal
inwoners.
Vanaf 2015 is voor de
financiering van de
jeugdgezondheidszorg
een prorato%
vastgesteld.:
Totale bijdrage
basispakket voor 2015 is
€569.505,-.

Verwachte omvang eigen
vermogen
01.01.2016: € 2.451.000
31.12.2016: € 1.810.000

Verwachte omvang
vreemd vermogen:
01.01.2016: € 2.220.000
31.12.2016: € 2.220.000

Het verwachte financiële
resultaat van de
organisatie voor 2015 is
€ 424.000.
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4

Sociale
voorzieningen

GR Intergemeentelijke
Sociale Dienst (ISD),
gevestigd in Assen.

Samenwerkingsver
band tussen de
colleges van Assen

Het college neemt met twee leden
deel in het algemeen bestuur en
met één lid in het dagelijks bestuur

De gemeente draagt
jaarlijks als volgt bij in de
kosten:

Verwachte omvang eigen
vermogen

Cluster

Naam en
vestigingsplaats

(cluster 6)

5
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6

Economie –
arbeidsmarktbeleid
(cluster 6)

Economie –
Recreatie en
Toerisme

GR Werkvoorzieningschap Alescon,
gevestigd in
Hoogeveen.

GR Meerschap
Paterswolde,
gevestigd in Haren.

Doel /
openbaar
belang

Bestuurlijk belang, wijze
van deelneming en
betrokkenen

Financiën 2015

(Verwachte) stand
eigen en vreemd
vermogen 2016

Ontwikkelingen

, Aa en Hunze en
Tynaarlo Doel is
het behartigen en
uitvoeren van de
taken van de
gemeenten op het
terrein van werk en
inkomen. Hierdoor
is het mogelijk de
inwoner die geen
werk en/of inkomen
heeft zo goed en
snel mogelijk te
helpen.

Elk lid heeft een stem. Het
algemeen bestuur beslist met
unanimiteit van stemmen.

01.01.2016: € 189.000
31.12.2016: € 189.000

uitvoeringsorganisatie voor het
uitvoeren van de
Participatiewet.

Samenwerkingsverband tussen de
gemeenten
Aa&Hunze, Assen,
De Wolden,
Hoogeveen,
Midden-Drenthe en
Tynaarlo. Doel is
het bevorderen en
uitvoeren van
activiteiten, welke
gericht zijn op het
creëren of in stand
houden van
werkgelegenheid
voor natuurlijke
personen, die een
afstand hebben tot
de reguliere
arbeidsmarkt.
Samenwerkingsver
band tussen de
gemeenten

Deelnemende colleges vaardigen
elk twee leden af in het Algemeen
Bestuur. Besluitvorming vindt
plaats bij gewone meerderheid
van stemmen. Het Dagelijks
Bestuur bestaat uit zes leden.

uitgaven Wettelijke
-Inkomens
ondersteuning (BUIG)
op basis van
cliëntenaantallen
- Uitgaven minimabeleid
en bijzondere bijstand
op basis van werkelijke
kosten per gemeente.
- uitvoeringskosten op
basis van vastgestelde
verdelingsmodel tussen
de gemeenten.
De bijdrage aan de
uitvoeringskosten
bedroeg in 2015 €
1.054.000.
In 2015 verwacht de
organisatie een
resultaat, inclusief
gemeentelijke bijdragen
van 0.
De gemeente verplicht
zich tot een financiële
bijdrage ter dekking van
de kosten, welke niet
door netto opbrengsten
uit bedrijfsuitoefening en
rijkssubsidie worden
gedekt. Eventuele
tekorten worden naar
rato van aantal bij GR
werkzame inwoners
aangevuld.

Risico’s

Verwachte omvang
vreemd vermogen:
01.01.2016: € 9.263.000
31.12.2016: € 6.351.000

Verwachte omvang eigen
vermogen

Idem als bij de ISD.

De kosten voor de
afbouw van het SWbedrijf Alescon en het
feit dat de instroom in de
Wet sociale
werkvoorziening is
gestopt, vanwege het
vervangen van deze wet
door de Participatiewet.

Onderzocht wordt of
de taken, die voor
het

De gemeenten Haren en
Tynaarlo zijn
voornemens te

01.01.2016: € 2.653.000
31.12.2016: € 1.821.000

Verwachte omvang
vreemd vermogen:
01.01.2016: € 14.077.000
31.12.2016: € 14.077.000

Het verwachte resultaat
van Alescon in 2015 is
€ 49.000.

Het algemeen bestuur bestaat uit
10 leden:
a. één lid uit elk van de colleges

Voor 2015 is de
gemeentelijke bijdrage
€ 100.000.
De gemeente verplicht
zich tot een financiële
bijdrage ter dekking van

Verwachte omvang eigen
vermogen

Cluster

Naam en
vestigingsplaats

(cluster 3)

Doel /
openbaar
belang

Bestuurlijk belang, wijze
van deelneming en
betrokkenen

Financiën 2015

(Verwachte) stand
eigen en vreemd
vermogen 2016

Ontwikkelingen

Risico’s

Groningen, Haren
en Tynaarlo. Het
Meerschap heeft
binnen de grenzen
van het gebied tot
doel het behartigen
van de
gemeenschappelijk
e belangen van de
deelnemers op het
terrein van de
openluchtrecreatie,
zulks met de
bescherming van
de natuur en het
landschap.

van burgemeester en wethouders
van de gemeenten
Groningen, Haren en Tynaarlo;
b. twee leden uit de raad van de
gemeente Haren;
c. drie leden uit de raad van de
gemeente Groningen;
d. twee leden uit de raad van de
gemeente Tynaarlo;
2. De in het eerste lid bedoelde
leden worden benoemd door de
raden van de deelnemers.
Voor beraadslaging en stemmen
wordt aansluiting gezocht bij de
bepalingen uit de Gemeentewet.

de kosten, welke niet
door netto opbrengsten
uit bedrijfsuitoefening en
rijkssubsidie worden
gedekt.

01.01.2016: € 672.892
31.12.2016: € 672.892

Meerschapsgebied
worden verricht
opeen andere
manier
georganiseerd
kunnen worden.
Dit hangt samen met
het voornemen de
bijdrage aan de
gemeenschappelijke
regeling Meerschap
Paterswolde te
verlagen.

bezuinigen op de
tekortbijdrage aan het
Meerschap Paterswolde.
Voor de gemeente
Tynaarlo gaat het om
€35.000 structureel,
ingaande in 2018.

Versterking van
Cultuurtoerisme:
Drenthe en
Ooststellingwerf
worden met name
gewaardeerd
vanwege de rust en
ruimte. De
consument heeft
een toenemende
vraag naar
cultuurhistorie. Het
Recreatieschap
Drenthe zal deze
vraag meenemen in
haar beleid en
plannen.

Het onderhoudsbudget
voor recreatievoorzieningen die in
eigendom zijn van het
Recreatieschap Drenthe.
Een knelpunt van de
organisatie is het op peil
houden van de kwaliteit
van de voorzieningen
(bv. informatiepanelen,
bewegwijzering,
fietsknooppunten).
Nieuw te ontwikkelen
voorzieningen worden
alleen nog gerealiseerd
als er ook geld is
(dekkingsplan) voor het
onderhoud van de
voorzieningen.

Het
leefomgevingssysteem (LOS)

Vanaf 2016 leidt LOS tot
een jaarlijkse kostenpost
aan afschrijving en rente

De bijdrage bedraagt
14,5% van het nadelig
saldo. In 2015 bedroeg
het nadelig saldo
€ 605.370.

Verwachte omvang
vreemd vermogen:
01.01.2016: € 1.596.258
31.12.2016: € 1.508.258

De gemeentelijke
bijdrage voor 2015
bedroeg € 87.779.
Het verwachte resultaat
over 2015 is € 12.158.

7
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8

Economie –
Recreatie en
Toerisme
(cluster 3)

Gezonde
leefomgeving;

Recreatieschap
Drenthe, gevestigd in
Diever.

GR Regionale
Uitvoeringsdienst
Drenthe (RUD),

Samenwerkingsver
band tussen
colleges en raden
van de gemeenten
in de provincie
Drenthe en van de
gemeente
Ooststellingwerf in
Friesland.
Het doel van de
gemeenschappelijk
e regeling is om de
gemeenschappelijk
e belangen van de
deelnemende
gemeenten te
behartigen op het
gebied van
recreatie en
toerisme.
Samenwerkingsver
band tussen
gemeenten en de

Colleges en raden vaardigen een
lid en een plaatsvervangend lid af
in het Algemeen Bestuur. Elk lid
heeft één stem. Besluitvorming
binnen het bestuur vindt plaats bij
meerderheid van stemmen.

De gemeente draagt
jaarlijks bij in de kosten
op basis van een vaste
verdeelsleutel.

01.01.2016: € 618.261
01.12.2016: € 585.409

Het verwachte resultaat
in 2015 is € 0,00
De gemeentelijke
bijdrage voor 2015
bedroeg € 49.251.
De bijdrage is
gebaseerd op 6,25%
van de totale
exploitatiekosten.

De colleges en van de gemeenten
en de provincie vaardigen een lid
af in het algemeen bestuur.

Verwachte omvang eigen
vermogen

De gemeentelijke
bijdrage voor 2015
bedroeg € 409.775.

Verwachte omvang
vreemd vermogen:
01.01.2016: € 605.503
31.12.2016: € 605.503

Verwachte omvang eigen
vermogen

Cluster

Naam en
vestigingsplaats

Doel /
openbaar
belang

Bestuurlijk belang, wijze
van deelneming en
betrokkenen

programma
Milieu
(cluster 7)

gevestigd in Assen.

provincie Drenthe
ingesteld ter
behartiging van de
belangen van de
deelnemers op het
gebied van de
uitvoering van
taken van toezicht
op en handhaving
van de
milieuvoorschriften
krachtens de Wet
algemene
bepalingen
omgevingsrecht en
van de milieuweten regelgeving van
het betreffende
ministerie, alsook
voor de uitvoering
van taken op het
gebied van
vergunningverlenin
g krachtens deze
wet- en
regelgeving.

Besluitvorming vindt plaats bij
meerderheid van stemmen, bij
majeure financiële of
beleidsmatige belangen kan
worden besloten tot een andere
stemverhouding.

Financiën 2015

Het verwachte resultaat
in 2015 is € 717.000.

(Verwachte) stand
eigen en vreemd
vermogen 2016

Ontwikkelingen

Risico’s

01.01.2016: € 573.000
31.12.2016: € 465.000

wordt ontwikkeld,
zodat de
zaaksystemen van
de latende
organisaties niet
meer nodig zijn en
het gebruik van
verschillende
zaaksystemen
wordt losgelaten.
Dit vergt een forse
investering voor de
RUD van ongeveer
€1,6 miljoen.

van ongeveer €360.000.
Door een
projectorganisatie en
projectmanagement
worden de risico's
hiervan beperkt.

Verwachte omvang
vreemd vermogen:
01.01.2016: € 5.545.678
31.12.2016: € 3.000.000.

63

In het navolgende overzicht zijn de verbonden partijen waarin de gemeente Tynaarlo momenteel participeert opgenomen.
Publiekrechtelijke samenwerking:
GR Veiligheidsregio Drenthe
GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe.
GR Meerschap Paterswolde
GR Recreatieschap Drenthe
GR Alescon
GR Intergemeentelijke sociale dienst (ISD AAT)
GR Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe)
GR Garantievoorziening voormalige bestuursacademie Noord-Nederland (in liquidatie)
GR Centrum voor automatisering Noord Nederland CEVAN (in liquidatie)
GR Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noord- en Midden Drenthe (in liquidatie)
GR Samenwerking Zuidlaardermeer gemeenten (in liquidatie)
Gerelateerde instellingen
Stichting Baasis
Privaatrechtelijke samenwerking: PPS-constructies:
Op dit moment is de gemeente Tynaarlo niet in een PPS-constructie betrokken.
Privaatrechtelijke samenwerking: stichtingen en verenigingen:
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Groningen Drenthe
Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde
Regio Groningen Assen 2030
Vereniging Drentse Gemeenten
Convenant met de Stichting Drentse Bedrijfslocaties
Stichting STIVAM (afval) (beheer werkkapitaal Attero)
Zorgplein Noord Arbeidsmarktbeleid
Privaatrechtelijke samenwerking: deelnemingen in vennootschappen:
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Enexis, Publiek Belang Electriciteitsproductie BV en andere BV’s (voormalig Essent)
NV Groningen Airport Eelde
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
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Grondbeleid
Beleidsuitgangspunten
De Nota Grondbeleid vormt het beleidskader voor deze paragraaf. In deze nota zijn o.a. beleidsregels
opgenomen met betrekking tot risicomanagement, waarderingsgrondslagen, resultaatbepaling, het
instellen dan wel liquideren van complexen, de wijze van verkopen, de bepaling van verkoopprijzen en
de planning en control cyclus. Vanwege een aantal wetswijzigingen, waarvan op dit moment nog
onvoldoende zicht is op de consequenties en doorwerking daarvan op ons grondbeleid, is vaststelling
van de nieuwe nota pas mogelijk in de loop van 2016. Om deze reden is in december 2015 een
ambtelijke notitie “Stand van zaken actualisering Nota Grondbeleid gemeente Tynaarlo” met uw raad
gedeeld.
Komende wetswijzigingen
Hieronder geven wij kort de komende wijzigingen in wet- en regelgeving die in dit kader relevant en
van invloed zijn.
Wet modernisering vennootschapsbelasting Overheidsondernemingen
Door invoering van het wetvoorstel ‘Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’ worden
overheden belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb) indien ondernemingsactiviteiten
worden verricht. Los van het mogelijke financiële effect leidt dit tot een administratieve
lastenverzwaring bij de gemeente.
Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
De commissie BBV (Besluit, begroting en verantwoording) heeft de afbakening, definiering en
verslaggevingsregels rondom grondexploitaties kritisch onder de loep genomen. De reden hiervoor is
een aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties. Namelijk: de forse afboekingen van
gemeenten op grondposities in de afgelopen jaren, de aanbevelingen uit het rapport Vernieuwing BBV
over transparantie en vergelijkbaarheid, en de aankomende Omgevingswet. De commissie BBV heeft
een aantal voorstellen uitgewerkt die leiden tot wijzigingen in het BBV en de uitwerking hiervan. De
wijzigingen leiden tot meer transparantie, eenduidigheid en een vermindering van de administratieve
lasten. De verwachting is dat deze per 1 januari 2016 van kracht zal worden.
Omgevingswet
De Omgevingswet zal eveneens effect hebben op hoe gemeenten omgaan met grondexploitaties. Een
verandering die wordt doorgevoerd, is het aanbrengen van een onderscheid tussen
grondexploitatiekosten en bijkomende kosten (Kamerbrief d.d. 18 februari 2015 van Minister Schultz
Van Haegen, I&M).
Het aan te brengen onderscheid zal beter invulling geven aan het doel van de grondexploitatie,
namelijk het verhalen van kosten voor publieke voorzieningen. Onder de huidige situatie kan
kostenverhaal nu ook plaatsvinden als er alleen sprake is van bijkomende kosten, zonder aanleg van
publieke voorzieningen. Met de knip in het Omgevingsbesluit kunnen mogelijk bijkomende kosten
alleen worden verhaald als ook publieke voorzieningen worden aangelegd en dus sprake is van
grondexploitatiekosten.
Dit kan consequenties hebben voor het verhalen van onze gemeentelijke kosten. Sinds de invoering
van de grondexploitatiewet in 2008 faciliteren wij jaarlijks een aantal private bouwplanontwikkelingen,
waarbij alleen sprake is van bijkomende kosten zonder aanleg van publieke voorzieningen. De
bijkomende kosten (kosten ambtelijke inzet ten behoeve de planologische maatregel) worden nu nog
door middel van een anterieure overeenkomst doorgelegd aan de initiatiefnemer.
Om uw raad meer en effectiever te kunnen laten sturen op de grondexploitaties en de raad eerder te
kunnen informeren over de gewijzigde budgetten in de geactualiseerde grondexploitaties, waardoor
ook eerder met formeel vastgestelde budgetten gewerkt kan worden, is sinds 2014 de vaststelling van
de geactualiseerde grondexploitaties losgekoppeld en naar voren gehaald ten opzichte van de
behandeling van de jaarrekening in uw raad.

65

Samenvatting Grondbedrijf 2015 op hoofdlijnen
In de volgende paragrafen wordt een samenvatting op hoofdlijnen weergegeven van de belangrijkste
onderdelen van het grondbedrijf en de per 1 januari 2016 geactualiseerde grondexploitaties.
Prognose kaveluitgifte en -verkoop
In onderstaande tabel wordt de prognose van de kavelverkopen in de onderscheiden
grondexploitaties, aangevuld met de realisatie over 2015, weergegeven.

PROJECT

Verkocht
niet
prognose
opties per
gepasseerd gepasseerd 31-12-2015
grex

2015

2015

2015

2015

prognose kavelverkoop

2016

2017

2018

Zuidoevers Zuidlaardermeer

2

1

0

2

2

2

Oude Tolweg Zuidlaren

6

6

1

5

4

3

3.600

1.073

0

3.598

4.657

4.000

Bedrijventerr.Vriezerbrug in m²

2019

totaal
vanaf
2016

>2020

2

2

6

14

4.000

3.874

32.502

49.033

217

418

7

Donderen

2

0

0

1

2

2

1

Ter Borch

49

67

32

18

46

75

40

40

5

Groote Veen

14

11

12

5

14

19

22

18

24

97

Totaal kavels (excl. Vriezerbrug)

73

85

45

31

68

101

65

60

247

541

Het herstel in de woningmarkt lijkt zich voort te zetten. Dit heeft geresulteerd in 130 gesloten
koopovereenkomsten voor een kavel in 2015 waarvan 85 kavels in 2015 zijn geleverd. Hiermee is in
totaal de prognose van 73 te verkopen kavels in 2015 ruimschoots gehaald. Er hebben zich wel wat
verschuivingen voorgedaan binnen de projecten en ook binnen de verschillende segmenten.
De uitgiftetempo’s voor 2016 zijn opnieuw beoordeeld en nagenoeg gelijk gebleven. De markt voor
bedrijventerreinen is nog steeds slecht te noemen. Ondanks dat in 2015 een kleine kavel is verkocht,
er één kavel in optie is en er belangstelling is getoond voor overige kavels, is het inschatten van het
uitgiftetempo van het bedrijventerrein Vriezerbrug nog steeds erg lastig. In 2014 is om die reden de
looptijd van dit project al aanzienlijk verlengd en is er een voorziening getroffen voor dit project. De
uitgifte is gelijkelijk gefaseerd over de resterende looptijd.
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Boekwaardeverloop
Boekwaardeverloop

Projecten niet in exploitatie
Vers prei de Gronden
Vri ezerbrug Zui d

Verwachte Verwachte
Boekwaarde boekwaarde boekwaarde
1 januari per 1 januari per 1 januari
2016
2017
2018

Verwachte
boekwaarde
per 1 januari
2019

Verwachte
boekwaarde
per 1 januari
2020

681.464

613.318

551.986

496.787

447.109

1.700.823

1.700.823

1.700.823

1.700.823

1.700.823

Loops tukken fa s e 2

142.792

142.792

142.792

142.792

142.792

Ti enel s wol de

324.838

349.838

374.838

399.838

424.838

Pri ns Berna rdhoeve

375.048

375.048

375.048

375.048

375.048

Goudenregenl a a n

38.362

38.362

38.362

38.362

38.362

Broekvel dt

19.071

19.071

19.071

19.071

19.071

Percel en Brongebi ed

270.066

270.066

270.066

270.066

270.066

Gronden De Bronnen

1.059.495

1.059.495

1.059.495

1.059.495

1.059.495

4.611.959

4.568.813

4.532.481

4.502.282

4.477.604

Oude Tol weg

-293.909

-613.671

-885.363

Donderen

114.062

-15.075

-143.461

-209.308

-139.442

23.171.746

21.343.756

13.437.711

11.897.258

10.230.546

710.567

2.600.000

4.320.000

5.040.000

5.120.000

Zui doevers Zui dl a a rdermeer

1.424.263

1.183.811

1.011.753

722.001

420.813

Vri ezerbrug bedri jventerrei n

1.861.919

1.773.805

1.610.099

1.441.032

1.147.327

Totaal
Projecten in exploitatie

Ter Borch
Bus i nes s Pa rk Ter Borch

Groote Veen

6.520.638

5.715.266

2.760.295

847.560

-295.887

Totaal

33.509.286

31.987.892

22.111.034

19.738.543

16.483.357

Generaal totaal

38.121.245

36.556.705

26.643.515

24.240.826

20.960.961

Bovenstaande tabel geeft het boekwaardeverloop weer vanaf het jaar 2016. De boekwaarden van de
projecten “niet in exploitatie” zijn gebaseerd op inschattingen, die van de projecten “in exploitatie” zijn
gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2016.
Business Park Ter Borch valt vanaf 1 januari 2016 onder de categorie projecten “in exploitatie”.
Het ingezette beleid m.b.t. het monitoren van het boekwaardeverloop is succesvol. Het berekend
meerjarig perspectief van de totale boekwaarde van de grondexploitaties laat een dalende lijn zien.
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Resultaten grondbedrijf samengevat

Resultaten per project
Project

Winst

Afwaardering

Verspreide Gronden

Vrijval
afwaardering
12.263

Vriezerbrug Zuid

163.465

Loopstukken 2e fase

5.002

Dorpskern Eelde

32.775

Broekveldt

668

Gronden Brongebied

9.453

Gronden De Bronnen

195.107

Bedrijventerr.Vriezerbrug

242.891

Zuidlaarderveen

5.864

Woningen Oranjepolder

158.058

Oude Tolweg Zuid

400.000
Totaal

positief saldo

558.058

296.653

370.835

€ 632.240

Zoals valt af te leiden uit bovenstaande tabel, is in 2015 voor de projecten in totaal per saldo een
positief resultaat behaald van € 632.240,-. Dit resultaat komt ten gunste van het exploitatieresultaat
2015.
In 2015 kan, zoals bij de najaarsnota al gemeld, uit het project Oude Tolweg Zuid een winst worden
genomen. Deze winstneming bedraagt € 400.000,Gezien de huidige opties en verkopen is de verwachting dat ook volgend jaar weer een winstneming
mogelijk is vanuit dit project.
Net als vorig jaar stellen wij voor om, rekening houdend met het voorzichtigheidsbeginsel, het
berekend risico van het bedrijventerrein Vriezerbrug ook dit jaar weer daadwerkelijk te voorzien. Zie
ook paragraaf risico’s en weerstandsvermogen.
Aan het eind van ieder jaar worden de afgewaardeerde gronden (Verspreide gronden, Vriezerbrug
Zuid en de gronden van het voormalig project de Bronnen) getaxeerd door de interne makelaar
register taxateur o.z.
Uit deze herwaardering blijkt dat de maximale prijs per m² voor (een deel) van deze gronden hoger ligt
dan de huidige gehanteerde boekwaarde per m². Hierdoor kan een deel van de eerder gevormde
voorziening vrijvallen. In totaal is er sprake van een vrijval van ruim € 370.000,- Ook dit bedrag valt
ten gunste van het exploitatieresultaat 2015.
Voor de huidige waarden per m² verwijzen wij u naar het kopje niet in exploitatie genomen gronden.

Het project Zuidlaarderveen is ultimo 2014 afgesloten. In 2015 zijn nog kosten gemaakt in verband
met verkoopgesprekken en een planschade analyse.
De afwaardering van de gronden niet in exploitatie van € 15.123,- betreft de afwaardering tot de
huidige marktwaarde (boekwaardeplafond). Hiervoor is in de algemene dienst budget aanwezig. Dit
budget hoefde in 2015 niet te worden aangewend waardoor er nog eens ruim € 110.000,- ten gunste
komt van het exploitatieresultaat 2015.
Door de vrijval van een deel van de voorzieningen, kan de totale afwaardering hiermee ruimschoots
worden opgevangen.
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Ontwikkelingen hoofdkernen
Dorpskern Eelde
De ontwikkelkansen ter versterking van de economische functies in de dorpskern van Eelde zien wij
nog steeds.
Door uw raad is op 2 februari jl. besloten de verkoop van de locatie Koops aan twee partijen te
ontkoppelen. Hiermee kan de verkoop ten behoeve van de uitbreiding van de Jumbo worden
afgerond en kan worden gestart met de (her)inrichting van de openbare ruimte. De voorzijde van deze
locatie zal worden gesloopt en als kavel worden aangeboden ten behoeve van een goede ruimtelijke
ontwikkeling.
Het nu oppakken van de (her)inrichting van de openbare ruimte betekent dat voldaan kan worden aan
de criteria voor het behouden van de ISV- en Regiosubsidie.
De aanvraag tot vaststelling van de provinciale ISV subsidie moet uiterlijk 1 mei 2017 worden
ingediend. Voor de Regiosubsidie geldt dat het werk (de inrichting van de openbare ruimte) uiterlijk 31
december 2018 uitgevoerd moet zijn.
Rekening houdend met het voorzichtigheidsbeginsel zal de boekwaarde worden afgewaardeerd met
€ 32.775,-- Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van het exploitatiesaldo 2015. De overige
uitgaven over 2015 ca. € 122.000,- zijn ten laste gekomen van het eerder beschikbaar gestelde
krediet.
In exploitatie genomen gronden
Voorziene resultaten vanaf 2016
Contante
Waarde 2015

Project

Contante
Waarde 2016

Eindwaarde
2016

Zuidoevers Zuidlaardermeer

83.617

225.974

274.165

Bedrijventerr.Vriezerbrug *

377.738

684.522

980.162

Oude Tolweg

1.128.224

837.790

885.364

Groote Veen

365.120

1.332.852

1.662.366

52

124.859

139.442

Business Park Ter Borch **

170.000

344.030

479.196

Ter Borch

279.760

5.820.729

7.671.998

2.404.511

9.370.756

12.092.693

Donderen

Totaal

* na vorming voorziening
** nu exploitatieopzet was verkennende exploitatie

Per 1 januari 2016 zijn alle lopende grondexploitaties geactualiseerd. Er is gerekend met
onderstaande parameters. In een aantal (delen van) projecten is een uitzondering gemaakt op de
toepassing van een inflatie over de opbrengsten. Zo is de inflatie op de opbrengsten niet toegepast op
de nog te realiseren opbrengsten van o.a. de projecten bedrijventerrein Vriezerbrug, Donderen, het
maatschappelijk vastgoed in Groote Veen en ook niet over gronden waarover reeds afspraken zijn
gemaakt met ontwikkelaars of wordt onderhandeld.
De gehanteerde parameters zijn beoordeeld en akkoord bevonden door de accountant.

Parameter
Inflatiekosten:
Inflatiebaten:
Rentekosten:

Was 2015
1,5%
0,0%
3,5%

Wordt 2016
1,0%
1,0%
2,8%

Rentebaten:

3,5%

2,8%

Opmerking
was 0,5% vanaf 2017
gewogen gemiddelde naar
verhouding VV/TV
gewogen gemiddelde naar
verhouding VV/TV
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De geactualiseerde grondexploitaties sluiten alle positief.
Op dit moment voorzien wij een winstvoorraad in de lopende grondexploitaties van ruim € 9,3 miljoen
op contante waarde. Ten opzichte van vorig jaar is dit aanzienlijk meer, namelijk ca. € 7 miljoen.
Deze hogere voorziene resultaten worden vooral veroorzaakt door het rekenen met een lager
rentepercentage. Vooral in de projecten met nog relatief hoge boekwaarden heeft dit een behoorlijk
effect. In Ter Borch bijvoorbeeld gaat het al snel om bijna 4 miljoen.
Daarnaast wordt er nu grotendeels gerekend met een inflatie van 1% over de baten en zijn de
budgetten weer bijgesteld naar de huidige inzichten en kostenbesparingen. Uiteraard heeft ook de
voorspoedige kavelverkoop bijgedragen aan de verbeterde winstverwachting.
De voorziene resultaten zijn gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties waarbij het
uitgiftetempo en de grondprijzen als belangrijkste risico’s worden benoemd.
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar de jaarrekening van het grondbedrijf welke
vertrouwelijk ter inzage is gelegd.
Niet in exploitatie genomen gronden
De commissie BBV heeft een aantal voorstellen uitgewerkt die leiden tot wijzigingen in het BBV en de
uitwerking hiervan. We verwachten dat deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 moeten
gaan gelden.
In dit kader hebben vooral de nieuwe regels m.b.t. de rentetoerekening en het afschaffen van de
categorie “Niet in exploitatie genomen gronden” (NIEGG) invloed op de huidige methodiek.
Door het voornemen om de NIEGG af te schaffen zullen alle niet in exploitatie genomen gronden
zonder (verdere) afwaardering worden overgeheveld naar strategische gronden (MVA) tegen de
boekwaarde per 1 januari 2016. Dit betreffen alle gronden waarvoor geen (verkennende)
grondexploitatie is opgesteld.
Vanaf 1 januari 2016 is het toerekenen van rente en andere kosten aan deze gronden niet langer
toegestaan.
De waarderingsgrondslag voor deze gronden is de verkrijgingsprijs of duurzaam lagere
(markt)waarde. Omdat deze waarderingsgrondslag anders kan zijn dan de grondslag die in het
huidige BBV geldt voor NIEGG, is een overgangsregeling in het leven geroepen van 4 jaar. Dit
betekent dat uiterlijk 31 december 2019 een toets moet plaatsvinden op de marktwaarde van deze
gronden tegen de geldende bestemming. Indien hierbij een duurzame waardevermindering wordt
vastgesteld zal dit uiterlijk 31 december 2019 tot een afwaardering van deze gronden moeten leiden.
Dit kan mogelijk van toepassing zijn op de waarde van de gronden van de projecten Tienelswolde en
de Prins Bernardhoeve. De overige gronden zijn al afgewaardeerd naar verkrijgingsprijs of lagere
marktwaarde.
Het is aan de gemeente om af te wegen of en op welk moment deze gronden in aanmerking komen
om te worden ontwikkeld en opgenomen worden in een actieve grondexploitatie.
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In onderstaande tabel worden de boekwaarden per m² weergegeven van de gronden niet in
exploitatie. De boekwaarde per m² van de gronden van Tienelswolde en de Prins Bernardhoeve zijn
niet afgewaardeerd. Voor het project Prins Bernardhoeve geldt dat er alleen rente werd toegerekend.
De overige kosten welke worden gemaakt in relatie tot de PBH komen ten laste van het budget
initiatieven en het verstrekte krediet van € 30.000,- voor juridische kosten.
Boekwaarde
per m2

Project
Verspreide Gronden

2,80

Vriezerbrug Zuid

3,80

Loopstukken fase 2

2,60

Gronden De Bronnen

3,30

Tienelswolde

9,71

Prins Bernardhoeve

22,73

Broekveldt

2,60

Percelen Brongebied

2,30

Voorziening afwaardering gronden
De voorziening afwaardering gronden dient om het verschil op te vangen tussen de historische
kostprijs van de grond en de huidige actuele marktwaarde van de grond (zie ook onder gronden niet
in exploitatie).
Zoals eerder gezegd is het vanaf 1 januari 2016 niet langer toegestaan rente en andere kosten toe te
rekenen over de gronden niet in exploitatie.
Het saldo van deze voorziening per 31 december 2015 is ca. € 11,9 miljoen.
Verloop voorziening afgewaardeerde gronden

Verspreide gronden
Vriezerbrug Zuid
Broekveldt
Loopstukken 2e fase
Percelen Brongebied
Kern Eelde
Kern Vries
Bedrijventerrein Vriezerbrug
Gronden De Bronnen

Saldo per
1-1-2015
65.550
2.343.600
773.226
325.523
2.005.013
250.000
200.000
464.152
5.635.479
12.062.543

Toevoeging
0
0
667
5.002
9.453
0
0
242.891
0
258.013

Vrijval
12.263
163.465
0
0
0
0
0
0
195.107
370.835

Saldo per
31-1-2015
53.287
2.180.135
773.893
330.525
2.014.466
250.000
200.000
707.043
5.440.372
11.949.721
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Risico’s en weerstandsvermogen
Beleidskader
Ter bepaling van de omvang van de risico’s is het bestaande kader voor risicomanagement toegepast,
zoals vastgelegd in de Nota Grondbeleid.
In onderstaande tabel worden de berekende en de afgedekte risico’s per project weergegeven.
Af te dekken risico per project
Berekend
risico 2016

Project

Berekend
risico 2015

Afgedekt risico Afgedekt risico
2016
2015

Zuidoevers Zuidlaardermeer

222.432

167.074

111.216

167.074

Bedrijventerr.Vriezerbrug

242.891

464.152

0

0

0

0

0

0

610.000

610.000

610.000

610.000

1.277.945

1.916.000

638.973

958.000

Oude Tolweg
Dorpskern Eelde
Groote Veen
Donderen

225.000

244.000

225.000

244.000

Business Park Ter Borch

2.400.000

700.000

1.200.000

350.000

Ter Borch

4.450.000

5.800.000

2.225.000

2.900.000

9.428.268

9.901.226

5.010.189

5.229.074

totaal

Ten opzichte van de jaarrekening 2015 is er sprake van een verlaging van ca. € 219.000,.
Deze verlaging kan als volgt worden gespecificeerd:
Zuidoevers Zuidlaardermeer
-/€
55.858,-

Groote Veen

-/-

€

319.028,-

-

Donderen

-/-

€

19.000,-

-

Ter Borch

-/-

€

675.000,-

-

Business Park Ter Borch

€

850.000,-

€

218.886,-

Per saldo een wijziging (verlaging) van

Deze verlaging komt vooral doordat de boekwaarde van het project Ter Borch met ca. 6 miljoen is
gedaald. Het afgedekte risico voor de dorpskern Eelde is ongewijzigd opgenomen.
Ten opzichte van vorig jaar zijn de berekende risico’s van het Business Park Ter Borch aanzienlijk
hoger. Dit komt doordat dit project met ingang van 1 januari 2016 een project in exploitatie is waarvoor
een afzonderlijke exploitatieopzet is vastgesteld.
De voorziene resultaten van de geactualiseerde grondexploitaties zijn behoorlijk positiever dan vorig
jaar. Dit komt met name doordat er gerekend is met een lager rentepercentage (gewogen gemiddelde
van de totale leningenportefeuille naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen). Daarnaast is
er voor een aantal goedlopende projecten weer voorzichtig gerekend met een index over de
opbrengsten.
De € 9,3 mln. is een winstverwachting en dienen we nog te realiseren. Om deze reden wordt er
binnen de gemeente Tynaarlo nog niet gerekend met deze verwachte toekomstige winsten. Dit is ook
logisch omdat het nog maar de vraag is of deze winsten op termijn ook daadwerkelijk gerealiseerd
zullen worden.
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Gelet op de nog te realiseren opbrengsten (totaal ca. € 90 mln.) en de totale boekwaarde (ca. € 38
mln. inclusief projecten niet in exploitatie) en het feit dat de uitgifte(planning) het grootste risico is, zijn
de berekende risico’s, net als vorig jaar, afgedekt ten laste van het weerstandsvermogen. Vanaf het
jaar 2016 is ruim € 5,2 mln. afgedekt ten laste van het weerstandsvermogen. Zie ook paragraaf
weerstandsvermogen.
Net als vorig jaar zal het berekende risico van het project bedrijventerrein Vriezerbrug niet worden
afgedekt ten laste van het weerstandsvermogen maar daadwerkelijk worden voorzien. In dit project
dient nog voor ca. 3,4 miljoen aan opbrengsten te worden gegenereerd op een markt die nog niet veel
beter is dan vorig jaar.
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Onderhoud kapitaalgoederen
In deze paragraaf geven wij u inzicht in het beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen. De
kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is medebepalend voor het
voorzieningenniveau en de uitstraling van de gemeente.
Het totale grondoppervlak is 14.373 ha, waarvan 393 ha binnenwater, 467 km weglengte en 588 ha
te onderhouden groen. De gemeente heeft dus slechts een beperkt grondoppervlak, echter hebben
we toch relatief veel openbare ruimte in beheer.
Algemene financiële kaders met betrekking tot kapitaalgoederen
Financiële verordening
Op 26 maart 2013 is onze financiële verordening door de raad vastgesteld. In deze verordening gaan
artikel 10 en 18 specifiek in op kapitaalgoederen. Artikel 10 gaat over de waardering en afschrijving
van vaste activa en artikel 18 gaat over het onderhoud van de kapitaalgoederen. Artikel 18 draagt het
college o.a. op om voor een actuele nota openbare ruimte, rioleringsplan en onderhoud gebouwen te
zorgen.
Nota activeren, waarderen en afschrijven 2015 dd 10 november 2015
De nota activeren, waarderen en afschrijven is door de raad vastgesteld op 10 november 2015. In
deze notitie staat hoe we financieel omgaan met investeringen.
Beleid
Nr.

Onderhoudsactiviteit

Beleidskader

1.

Algemeen

2.

Wegen

Communicatie en
participatie
Structuurplan
Gemeente Tynaarlo
Milieubeleidsplan
Duurzaamheid
Beheer Openbare
Ruimte (BOR)

3.
4.

Kunstwerken en
beschoeiing
Riolering

Beheer Openbare
Ruimte (BOR)
Gemeentelijk
Rioleringsplan
(GRP)

5.

Groen

Beheer Openbare
Ruimte (BOR)
Landschapsontwikk
elingsplan

6.

Gebouwen

Sober en doelmatig

Beheerplan

Beschikking over
een voorziening
(ja/nee)

Korte toelichting
(o.a. jaar van
herziening nota
en/of plan, looptijd
plan)

Nee

Licht in de
openbare ruimte.
Beheerplan wegen
(nog niet in de raad
geweest)
G.V..V.P. wordt
vastgesteld zomer
2016

Verbreed
gemeentelijk
Rioleringsplan
Gemeente Tynaarlo
Bomenstructuurplan
Monumentale en
herdenkingsbomen
Groene Dorpenplan
Speelruimteplan
GBI bouwwerken

Nee

Nee

Inspectie 2015

Ja

31 december 2018

Nee

Ja

Is nog geen eigen
beleidsprogramma
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Beheer openbare ruimte (BOR)
De verankering van de kwaliteit vindt plaats in het zogenaamde stuk Beheer Openbare Ruimte
(BOR). Dit stuk is in februari 2002 door de raad vastgesteld. Met de keuze van de raad voor het
scenario “Sober en degelijk“ zijn toen voor de verscheidene terreintypes, kwaliteitsniveaus vastgelegd
In 2015 is de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte (groen en wegen)
door een externe partij, doorgelicht. De algemene conclusie was dat we de buitenruimte wat betreft
groen op een zes onderhouden. Onze wegen liggen gemiddeld op een laag niveau. Dit is niet
conform de afspraken met de raad. Op 8 december heeft de raad besloten om voor cluster 2 verkeer
en mobiliteit en 7 gezonde leefomgeving extra budget beschikbaar te stellen.
Op 26 april staat er een informatieavond gepland voor de raad, waarin we dieper ingaan op de BOR
systematiek, keuzes die gemaakt kunnen worden. Tijdens deze avond zullen de weginspectie
gegevens van 2016 ook behandeld worden.
Wegbeheer
Basisgegevens/uitgangspunten
De lengte van het gemeentelijk wegennet bedraagt ca. 470 km. Het aantal km fietspad bedraagt
113 km. Aan zandwegen is 44 km in onderhoud. De lengte van de te onderhouden voetpaden
bedraagt 154 km. Daarnaast zijn er nog 47 vaste bruggen, een sluis en een tunnel.
Km
M²
Asfaltwegen binnen de bebouwde kom
94
493.407
Asfaltwegen buiten de bebouwde kom
155
625.193
Fietspaden
99*
216.682
Voetpaden
154*
284.922
Zandwegen
44
162.246
Totaal asfalt
306
1.244520
Totaal elementenverharding
343
1.126.921
Lichtmasten
* De wegen en voetpaden die onder groen vallen zijn niet in deze tabel opgenomen

Aantal
507
321
414
1.563
80
828
4.128
8.000

Beleidskader
Voor het onderhoud wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld. De gemeenteraad heeft
in februari 2002 besloten om voor het wegenbestand uit te gaan van een basis kwaliteitsniveau,
inhoudende sober en doelmatig onderhoud.
Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader
Met de beschikbare middelen voeren we op de meest efficiënte wijze het onderhoud aan de
wegen uit. Hierbij kijken we naar functie van het wegvak, type verharding, intensiteiten, enz. De
weginspectie wordt uitgevoerd door eigen personeel.
Wijziging op beleidskader
Binnen het programma 8 (cluster 2) kennen we een zestal producten (W egen, Bruggen en
tunnels, Bermen en sloten, Openbare verlichting, Gladheidbestrijding en Vergunningen).
Het budget na wijziging voor wegonderhoud in 2015 was ca € 990.000. Op basis van de weginspectie
2015 dienen we ongeveer € 3,5 miljoen per jaar te investeren.
Binnen de huidige systematiek van de wijze waarop het wegbeheer wordt uitgevoerd wordt in
het gekozen niveau (Basis) rekening gehouden met verschillende onderdelen. Hierbinnen vallen
o.a.: Wettelijke kaders, Verkeersveiligheid, Duurzaamheid, Milieu, Materiaalkeuzes en
Financiën. Bekeken zal worden of de aspecten Veiligheid, Functionaliteit en
Levensbestendigheid een hogere prioriteit kunnen krijgen.
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Het budget na wijziging 2015 voor het onderhoud van bruggen en beschoeiingen bedraagt ca
€ 12.000 voor bruggen en € 32.000 voor beschoeiingen.
Jaarlijks wordt naast het regulier onderhoud en het oplossen van storingen ook lichtmasten
vervangen en (verouderde) armaturen met hogere vermogens. Als vervanging worden passende
armaturen toegepast, dit hoeft niet altijd een energiezuinige LED armaturen te zijn. Daar waar
mogelijk worden lichtmasten verwijderd om energie- en onderhoudskosten te besparen, in het kader
licht waar het licht moet zijn en donker op plekken waar het kan.
Middels het nieuwe beeldend beleidsplan ‘Licht in de openbare ruimte’ wordt voor de komende vier
jaren weer de nieuwe lijnen uitgezet hoe om te gaan met verlichting in de openbare ruimte. Dit plan
zal middels een informatie avond met de raad gedeeld worden. Hierbij komt naast openbare
verlichting overigens ook sportveldverlichting, reclameverlichting en agrarische verlichting aan de
orde.
Toekomst
In 2015 heeft Antea een onderzoek uitgevoerd naar de openbare ruimte uitgevoerd voor wegen en
groen. De uitkomst was dat we wegen onder het afgesproken niveau scoren en voor groen
ongeveer op het BOR basis niveau zitten. Dit wordt geëffectueerd door extra budget in de begroting
2017 e.v.
Vervangingen van zowel lichtmasten als van armaturen zullen de komende jaren blijven plaatsvinden.
Enerzijds vanwege de technische levensduur en anderzijds om meer energie te besparen in het
kader van de energiemonitoring en deelname aan het energie akkoord om in 2020 20% op energie te
besparen.
Budgetten wegen
Bedragen afgerond op €
1.000
Omschrijving

2015
Begroting
na
2015
2016
2017
2018
2019
wijziging Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting

Onderhoud wegen

990.000

633.000

1.008.000

1.505.000

1.735.000

1.765.000

Kapitaallasten wegen
Beschikbare ruimte
kapitaallasten (besluit 8 dec.
2015)

152.000

152.000

210.000

194.000

184.000

177.000

225.000

225.000

225.000

Onderhoud verlichting

167.000

187.000

168.000

169.000

170.000

171.000

92.000

92.000

90.000

88.000

85.000

83.000

1.401.000 1.064.000

1.476.000

2.181.000

2.399.000

2.421.000

Kapitaallasten verlichting
Totaal

Binnen het huidige onderhoudsbudget worden ook (gedeeltelijke) vervangingen van
armaturen/lampen en lichtmasten uitgevoerd. Voor het terugdringen van het energieverbruik zal er
echter meer grootschalige vervangingen moeten plaats vinden waarbij extra geïnvesteerd zal moeten
worden.
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Kunstwerken en beschoeiing
Basisgegevens/uitgangspunten
meter
Betonbruggen
Houtenbruggen
Houten
bruggen
Sluis
Sluizen
tunnels
Stalen beschoeiing
Kunststof beschoeiing
Houten beschoeiing
Betonnen beschoeiing

Aantal
32
14
1
1

1900
500
7700
100

Beleidskader
Voor het onderhoud wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld. De gemeenteraad heeft
in februari 2002 besloten om voor de kunstwerken en beschoeiing uit te gaan van een basis
kwaliteitsniveau, inhoudende sober en doelmatig onderhoud.
Het reguliere onderhoud bestaat uit het schoonmaken en desgewenst schilderen van de bruggen,
vervangen van enkele planken en het repareren van betonerosie.
Wijziging op beleidskader
Geen
Toekomst
Er heeft in 2015 een externe inspectie plaatsgevonden van alle bruggen waarbij zowel het onderhoud
op de korte als de middellange termijn inzichtelijk is gemaakt. Uit deze inspectie blijkt dat de huidige
budgetten (zonder de taakstelling) op de korte en middellange termijn (drie jaar) voldoende zijn voor
het onderhouden van de bruggen en de beschoeiingen. Onderhoud bestaat uit schilderen, planken
vervangen, coaten beton, betonreparatie en incidenteel vervangen van lichte houten beschoeiingen.
Door gewijzigde regelgeving is bij een deel van de bruggen onduidelijkheid of deze voldoen aan de
huidige eisen met betrekking tot draagkracht. De komende jaren moet hier aanvullend onderzoek naar
gedaan worden (in 2016 4 maatgevende bruggen). Dit zijn kostbare onderzoeken omdat er van de
bestaande bruggen weinig aanleg gegevens bekend zijn.
In de raad van 8 december 2015 is er een voorziening getroffen voor het duurzaam instant houden
van ons bruggenbestand.
De brug over de Zeegserloop in Zeegse dient in 2016 vervangen te worden. Deze in twee fasen
gemetselde brug heeft scheurvorming in het metselwerk en er is een aslast beperking ingesteld.
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Budgetten kunstwerken en beschoeiing
Bedragen afgerond op
€ 1.000
Omschrijving
Onderhoud

2015
Begroting
2015
na wijziging Rekening
232.000

221.000

2016
2017
2018
2019
Begroting Begroting Begroting Begroting
234.000

235.000

237.000

238.000

Totaal

Rioolbeheer
Basisgegevens/uitgangspunten
In de gemeente ligt 330 km vrij vervalriolering, 126 km persleiding, 401 drukunits, 74 rioolgemalen, 7
randvoorzieningen en 7 IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater). In totaal zijn ca. 14.631 percelen
aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel.. De vervangingswaarde bedraagt € 296.000.000
(gegevens vGRP 2014 – 2018).
Km
Rioolaansluitingen
Rioolgemalen
Randvoorzieningen
Trottoir- en straatkolken
Vrij vervalriolering
Drukleiding
IndividueleBehandelingAfvalwater
Drukunits

Aantal
14.631
74
7
±15.000

330
126
7
401

Beleidskader
Het Gemeentelijk Riolering Plan is de weerslag van de wettelijke verplichting dat de gemeenten een
rioleringsnota moeten hebben. Deze nota bepaalt de normen voor de kwaliteit van het milieu en het
e
onderhoud van het rioolstelsel. Het 1 GRP voor Tynaarlo is vastgesteld op 20 juli 1999. In dit GRP
is het beleid omschreven dat in de periode 1999 - 2003 is uitgevoerd.
e
In januari 2004 is het 2 GRP, geldend voor de periode 2004 - 2007 vastgesteld. Op 25 november
2008 is het derde verbrede GRP vastgesteld door de raad. Dit GRP heeft een looptijd tot 31 december
2013. Op 1 juli 2014 is het vierde verbreed GRP vastgesteld door de Raad, dat geschreven is door de
beleidsmedewerkers water, riolering en milieu. Looptijd tot 31 december 2018.
Wijzigingen op het beleidskader
We voldoen sinds 2008 aan de basisinspanning in de hele gemeente Eelde-Paterswolde en
Zuidlaren aan het waterkwaliteitsspoor (90% reductie). Er resten nog twee projecten in Eelde, te
weten de aanleg van een helofytenveld maatregelen Spierveen) en de afkoppeling van regenwater
in het centrumplan Eelde (Deze is gekoppeld aan de mogelijke revitalisering van het centrum in
2016). W at betreft het helofytenveld hebben we besloten in 2014 om samen met het waterschap
Hunze en Aa’s een monitoringstraject op te zetten, om te bepalen wat de werkelijke
vervuilingsgraad is. Afhankelijk van deze uitkomsten wordt het veld wel of niet aangelegd in 2016.
De uitkomsten zijn positiever dan gedacht. De oplossing kan in het water van Spierveen opgelost
worden en er hoeft geen extern veld aangelegd te worden.
In het kader van de Kader Richtlijn Water moet voor 2015 minimaal 20% van het stedelijk water zijn
afgekoppeld. We zitten op dit moment op ca. 18%. Dit Is in het nieuwe GRP gewijzigd. Het GRP
gaat uit van Doelmatig investeren en doen wat werkelijk nodig is. Dus niet afkoppelen om het
afkoppelen.
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Budgetten riolering
Bedragen afgerond op € 2015
1.000
Begroting
Omschrijving
na
2015
wijziging Rekening
Onderhoud

2016
2017
2018
2019
Begroting Begroting Begroting Begroting

545.000

407.000

550.000

552.000

555.000

558.000

1.538.000

1.569.000

1.683.000

1.677.000

1.654.000

1.628.000

Totaal
2.083.000 1.976.000
* excl. nog geplande investeringen GRP

2.233.000

2.229.000

2.209.000

2.186.000

Kapitaallasten*

Groenbeheer
Het totaal te beheren areaal groen is 593 ha, waarbij de volgende onderverdeling van toepassing is:
Groen in bebouwde kom
Landschappelijk groen
Bermen en singels langs wegen
Begraafplaatsen
Sportvelden
Speelplaatsen
Speeltoestellen
Sporttoestellen
Zandbakken

Ha
278
116
146
20
33

Aantal

108
373
87
34

Beleidskader
In 2003 is begonnen het openbaar groen aan de hand van het kwaliteitsniveau ‘Sober en Degelijk’
te onderhouden. Het totale groenareaal van bijna 600 ha. (inclusief bermen en sportvelden) zou in
4 jaar tijd (2007) op het afgesproken kwaliteitsniveau gebracht zijn. Belangrijk instrument hiervoor is
het Beheerprogramma GBI Groen. Het beheerprogramma GBI Groen stelt ons in staat om de
planning ten aanzien van groenonderhoud te optimaliseren en te differentiëren, zodat er efficiënter
kan worden gewerkt. Hierbij valt te denken aan de uitvoeringsplannen, maar ook het schouwen met
betrekking tot de kwaliteitsniveaus. Tevens kunnen voor andere beleidsvelden de kosten voor
groenonderhoud worden berekend. We zijn op dit moment druk met overheidsparticipatie, o.a. in
het groen. Hiervoor zijn een aantal pilot projecten opgestart om ervaring op te doen. Een van de
projecten is o.a. de Tipkampen in Vries.
Wijzingen op het beleidskader
Tynaarlo ligt met 182 m2 groen per inwoner ruim boven het landelijk gemiddelde van 47 m2. Een
van de oorzaken is dat we als gemeente een aantal bossen in ons bezit hebben, de beheerskosten
van bossen is laag. Hierdoor zijn de kosten van onderhoud openbaar groen hoger, maar dat geeft
ook de meerwaarde als groene long aan Tynaarlo kenmerkt zich door een landschap met veel
bomen, gras en hagen. Het aandeel bloeiende planten en heesters is vergeleken met de
omliggende gemeenten laag.
BOR 2012 / Bezuinigingen
In 2012 hebben wij het afgesproken kwaliteitsniveau ‘Sober en degelijk’ behaald. Vanaf 2013 is er
structureel € 287.000,- minder beschikbaar voor het onderhoud aan het openbaar groen. Het
afgesproken kwaliteitsniveau ‘Sober en Degelijk’ komt daarmee onder druk te staan. Door o.a. het
minder vaak maaien van het gras en het omvormen van sierplantsoen naar gras krijgt het openbaar
groen een minder verzorgde en saaiere uitstraling (BOR >6). Verder wordt er ook meer onderhoud
mechanisch uitgevoerd en minder met handkracht. In 2015 is het onderhoudsbudget met 10%
verlaagd. Deze verlaging gaan we proberen op te vangen door het anders inzetten van mensen en
machines. Alles wat met oliedruk kan, doen we niet met bloeddruk. Daarnaast hebben we een
aantal BBL’ers in dienst, zij drukken minder zwaar op de begroting. In het proces naar 8 december
2015 is groen ook belicht. We scoren hierin gemiddeld een zes. Dit is conform de afspraak. Wel
zitten er hier en daar wat aandachtspunten in. Het budget is voor de begroting van 2017 met €
50.000,-- verhoogd om extra aandacht aan bomen en kleur in de wijken te geven.
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Speelvoorzieningen
Op 16 februari 2010 is het Speelruimteplan Gemeente Tynaarlo vastgesteld. Hieruit komt naar voren
dat de oppervlakte van de speelplaatsen 357 are beslaat en dat de economische waarde van de
speelvoorzieningen € 1.162.500,- bedraagt. De eenvoudige speelvoorzieningen als trapveldjes,
basketbalveldjes en skatevoorzieningen beslaan een oppervlakte van 208 are. De economische
waarde van deze voorzieningen bedraagt € 67.600,-. De voorzieningen worden in 2015 opnieuw op
waarde gezet. Er is op dit moment meer vraag vanuit de wijken dan dat er budget is.
Budgetten groen
Bedragen afgerond op € 2015
1.000
Omschrijving Begroting
Na
2015
wijziging Rekening
Onderhoud

2017
2018
2019
Begroting Begroting Begroting

1.020.000

1.121.000

1.065.000

1.120.000

1.125.000

1.130.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

3.000

1.024.000

1.125.000

1.069.000

1.124.000

1.129.000

1.133.000

Kapitaallasten
Totaal

2016
Begroting

Gebouwenbeheer
Basisgegevens/uitgangspunten
Het gebouwenbestand van deze gemeente omvat in 2016:
Sportaccommodaties
Welzijnsaccommodaties
Gebouwen van de gemeentelijke organisatie
Multifunctionele accommodaties
Woningen
Overige gebouwen

Aantal
8
5
5
3
10
13

Beleidskader
Het onderhoudsplanning programma GBI Bouwwerken stelt ons in staat het onderhoud van de
gemeentelijke gebouwen op een doeltreffende wijze te beheersen. Jaarlijks stellen wij een
uitvoeringsprogramma op van de in de begroting geraamde activiteiten. Doel is het in stand
houden van de gebouwen en de zorg dat een ongestoorde en veilige functievervulling daar in kan
plaatsvinden. Het niveau van de instandhouding is vastgesteld op “sober en doelmatig”.
Ontwikkelingen
In 2016 wordt het programma maatschappelijk vastgoed verder ingevuld. Dit programma heeft als
doel het gemeentelijk vastgoed zo optimaal mogelijk in te zetten, op de factoren maatschappelijk en
financieel rendement. Een ander onderdeel van dit programma is het bepalen van de gewenste
vastgoedportefeuille. De terugtrekkende beweging van de gemeente naar haar kerntaken zal van
grote invloed zijn op de omvang van de vastgoedportefeuille. In het accommodatiebeleid zijn en
worden voor onderwijs- en binnensportaccommodaties al uitgangspunten vastgesteld. Naar
verwachting zal de omvang van de vastgoedportefeuille verder afnemen en daarmee de
exploitatiekosten en onderhoudslasten verlaagd worden.
Consequenties voortvloeiende uit het beleidskader
Al vanaf 2000 werken we met de voorziening “Onderhoud gebouwen” om te komen tot een
gelijkmatige budgettering van het te plegen onderhoud. Gemiddeld wordt er per jaar een
bedrag ter grootte van € 1.110.000 (afgerond) besteed aan onderhoud. Op basis van de
werkelijke uitgaven rekenen wij elk jaar deze voorziening door en maken een prognose van de
benodigde structurele middelen op langere termijn.
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Voorziening gebouwenonderhoud
Bedragen afgerond op € 2015
1.000
Omschrijving Begroting
Na
2015
2016
2017
2018
2019
wijziging
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Storting in
onderhoudsvoorziening
1.110.000
1.110.000
1.110.000
1.090.000
1.090.000
1.090.000

Stand voorziening
gebouwenonderhoud 31-12-2014

1.704.000

Toevoegingen

+1.110.000

Onttrekkingen

-766.000

Vrijval voorziening
Stand voorziening
gebouwenonderhoud 31-12-2015

-65.000
1.983.000

Het aantal gebouwen in bezit en beheer van de gemeente zal afnemen door onder andere uitvoering
van het accommodatiebeleid. Verouderde gebouwen worden vervangen door nieuwbouw. Daarnaast
zullen oude schoolgebouwen aan de gemeente terugvallen. Hoewel eerst zal worden gekeken of en in
welke mate behoud van deze gebouwen in de gemeentelijke vastgoedportefeuille wenselijk is, is de
verwachting dat veel van deze locaties zullen worden verkocht al dan niet via herontwikkeling.
Samenvatting
Tynaarlo is voor het derde jaar op rij de beste woongemeente van Drenthe geworden (bron Elsevier).
Een titel waar we trots op zijn. Dit wordt ingegeven door een hoog aandeel groen per inwoner, de vele
bomen en monumentale bomen, de hagen en de groenstructuur. Passend hierbij zijn de vele klinker
en zandwegen die onze gemeente rijk is.
Rioleringtechnisch heeft de gemeente Tynaarlo e.e.a. goed op orde. Het riooltarief is laag, er zijn
eigenlijk geen grote rioolknelpunten bij extreme regenval. We voldoen aan de basisinspanning en het
water kwaliteit spoor. Zorgen in de riolering, zitten vnl. op financieel gebied. Door vervanging van
riolering zullen de kapitaallasten gaan stijgen en deze zullen het tarief negatief gaan beïnvloeden.
De openbare verlichting kent een sobere uitstraling waarbij we het onderhoud provincie breed goed
hebben weggezet. Daar waar wenselijk wordt er LED verlichting toegepast.

Een bijzonder tak van sport is het onderhouden van 44 kilometer zandweg. Dit gebeurt in eigen
beheer. De onderhoudskosten zijn afhankelijk van het weer.
Al met al wordt er door de werknemers van Tynaarlo hard gewerkt om de buitenruimte aan te laten
sluiten bij het met de raad afgesproken BOR niveau. Maar de uitdaging wordt steeds groter.
Wat betreft het groene gedeelte van ons kapitaalgoed is het de afgelopen jaren een uitdaging om met
minder mensen en minder budget, het afgesproken niveau met de raad (BOR Basis) te behalen. Het
onderzoek, uitgevoerd door Antea, heeft bevestigd dat dit gelukt is. Het is wel het visite kaartje van
onze gemeente. Een compliment voor alle medewerkers.
De Speelvoorzieningen in de wijken vergen ook de nodige aandacht in controle, reparatie, maar ook
conform het attractiebesluit de toestellen te beheren.
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Bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering is ingedeeld naar een aantal onderwerpen. We staan achtereenvolgens
stil bij organisatieontwikkeling, SDA, Informatievoorziening, financiën en managementcontrol,
personeel, informatiebeheer en juridisch.
Organisatieontwikkeling
Begin 2015 is er verder gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie aan de hand van de
sturingsnotitie ‘duidelijk organiseren’. Hierbij is per 1 januari 2015 gestart met de invoering van
integraal management en daarmee een nieuw integraal managementteam. Hierop aanvullend is
aandacht geweest voor de voorkantsturing in de organisatie en op processturing. Investeren in
duidelijkheid qua leiding en sturing was begin 2015 de inzet om de organisatie beter te laten
functioneren. Gaandeweg het jaar is ook ingezet op afslanking van het managementteam. Begin 2015
bestond het team uit een tweekoppige directie en 10 integraal managers en nu bestaat het team uit 1
directeur en 6 integraal managers.
Deze verandering is organisch verlopen waarbij is ingesprongen op kansen die zich voor deden in de
organisatie om deze slag te maken. De Ondernemingsraad heeft hierbij een zeer constructieve rol
gespeeld. Vroegtijdig in 2015 is er een convenant met de OR afgesloten waarbij gezamenlijk
opgetrokken wordt in een proces waarbij het doel vaststaat, maar de weg aan de voorkant niet
duidelijk is.
Halverwege 2015 heeft er een medewerkeronderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan geven
een stevige verbetering aan van de cultuur zoals die in onze organisatie ervaren wordt. Een mooie
uitkomst omdat hierop ook flink geïnvesteerd is. Uit het onderzoek kwamen ook een aantal
aandachtspunten naar voren waaronder een stip op de horizon en de resultaatgerichtheid van de
organisatie. Twee punten die nauw met elkaar samenhangen. Vanuit deze uitkomsten is gewerkt aan
de organisatievisie Koers die eind 2015 is vastgesteld. In deze visie is de richting voor onze
organisatie voor de komende jaren vastgelegd waarbij we de kracht van de samenleving zoveel
mogelijk willen benutten. De missie die in Koers verwoordt staat is:
‘Wij zijn een flexibele en slagvaardige organisatie, die gericht is op de buitenwereld, met een positiefkritische, lerende en betrokken cultuur’
Belangrijke speerpunten die richting geven aan het handelen vanuit ons als organisatie de komende
tijd zijn o.a.:
- (Be)sturen op basis van vertrouwen
- Handelen vanuit het perspectief van de inwoners,
- Digitaal waar het kan, aan tafel waar het moet
- Vraaggestuurd werken
- Basis op orde
- Flexibilisering
De doorvertaling van deze visie vindt plaats middels de eind 2015 opgestelde teamplannen met daarin
gerichte acties om in 2016 uitvoering te geven aan de visie.
Om verder handen en voeten te geven aan de flexibilisering van organisatie is eind 2015 het
expertisecentrum van start gegaan. Via dit centrum worden klussen en taken binnen de organisatie
gekoppeld aan medewerkers die flexibel inzetbaar willen zijn voor de organisatie. We beginnen hierbij
klein op basis van intrinsieke motivatie en willen dit de komende jaren uitbouwen naar een
aanzienlijke interne flexibele schil.
Tot slot hebben we eind 2015 een principeakkoord bereikt met het GO over een nieuw sociaal
akkoord. Dit akkoord is bereikt na lang onderhandelen waarbij de werkgever nog meer ruimte heeft
gekregen om de flexibilisering in de organisatie vorm te geven en waarbij richting de medewerker een
werkgarantie van 5 jaar is afgegeven wat de rust en ruimte geven om de gewenste veranderingen in
de organisatie door te voeren.
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Samenwerkingsverband Drentsche Aa (SDA)
In de zomer 2014 is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Assen, Aa & Hunze en
Tynaarlo (SDA) officieel van start gegaan. Zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst gaat
het om een samenwerking gericht op de bedrijfsvoering (beleidsarm), geleid door voordelen op één of
meerdere van de 5 K’s (klant, kosten, kwetsbaarheid, kwaliteit en kennisdeling), zoveel mogelijk
benaderd vanuit het netwerkperspectief en bij voorkeur geregeld via een ‘lichte’ en eenvoudige
juridische structuur. Bij de start van SDA werden verschillende projecten/onderdelen onderscheiden:
inkoop, Informatisering & Automatisering (I&A), duurzame inzetbaarheid, belastingen, Personeel- en
Salarisadministratie (PSA), materieel, juridisch, Arbo, Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
en facilitaire zaken.
In 2015 is er voorrang gegeven aan de implementatie van belastingen, inkoop en PSA. Na een
intensief medezeggenschapstraject met OR-en en GO’s is de samenwerking op het gebied van
belastingen (standplaats Gieten) en PSA (standplaats Tynaarlo) op 2 november 2015 officieel van
start
gegaan.
Juridisch
is
dit
vormgegeven
via
een
raamovereenkomst
en
dienstverleningsovereenkomsten voor de duur van maximaal 2 jaren (2016-2017), waarbij de
medewerkers gedurende diezelfde periode gedetacheerd zijn naar de organisatie die het betreffende
samenwerkingsonderdeel huisvest. Om goede uitvoering aan de overeenkomsten te kunnen geven,
wordt er ook op meer uitvoerend niveau gewerkt aan het regelen van uiteenlopende zaken, waaronder
het verbeteren van werkprocessen, het opstellen van heldere werkafspraken rondom taken, rollen en
verantwoordelijkheden en financiën (omgang met budgetten, kosten en besparingen). In 2016 wordt
onderzoek gedaan naar een juridische vorm voor de samenwerking op de lange termijn en worden de
voorbereidingen voor de besluitvorming en inrichting van de gekozen vorm voorbereid.
De inkoopsamenwerking is in 2015 vormgegeven in een netwerkconstructie. Dat betekent dat de
inkoopadviseurs decentraal blijven werken, maar samen met de inkoopondersteuning van de 3
gemeenten als één team fungeren. Wellicht is op termijn doorgroei naar een gezamenlijke back office
en gezamenlijke aansturing of volledige inkoopsamenwerking mogelijk. Ook op het gebied van
duurzame inzetbaarheid en informatiebeveiliging is er eind 2015 sprake van een stabiele
samenwerking in netwerkvorm.
Bij de start van SDA lag er een hoge ambitie op het gebied van de informatisering en automatisering
(I&A). Kort gezegd was de inzet alle ICT met elkaar te ‘verknopen’. Hierover is in 2015 veel
gesproken. Cruciale vraag daarbij was wat de consequenties van een dergelijke samenwerking zijn op
het gebied van informatisering en automatisering (I&A) en wat er nodig is voor succesvolle
implementatie. Omdat enkel een zeer intensieve en beleidsrijke samenwerking op beide onderdelen
tezamen lonend kan zijn, is geconstateerd dat het ambitieniveau niet past bij de manier waarop de
SDA-gemeenten nu samenwerken. Binnen I&A wordt per deelonderwerp gekeken of samenwerken
zinvol is. Zo is er in het kader van zaakgericht werken gestart met een gezamenlijk oriëntatie op een
(in ieder geval voor Tynaarlo) nieuw zaaksysteem.
Voor de samenwerkingsprojecten op het gebied van de basisregistratie grootschalige topografie
(BGT), materieel en openbare werken en juridische geldt dat deze, al dan niet in meer of mindere
mate, bezig zijn met het verkennen, uitwerken en waar mogelijk toepassen van
samenwerkingsmogelijkheden. Dit wordt in 2016 voortgezet. De samenwerking op het gebied van
Arbo en Facilitair heeft in 2015 niet tot concrete mogelijkheden en resultaten geleid en zijn daarmee
als onderdelen komen te vervallen. Daar staan voor 2016 een aantal nieuw te verkennen onderdelen
tegenover, waaronder interne control, fysieke uitwijk en de privacyfunctionaris.
Hoewel het uitgangspunt van SDA-samenwerking is dat het moet leiden tot een bezuiniging op de
bedrijfsvoering, zullen er eerst kosten gemaakt moeten worden om die samenwerking te realiseren.
Deze kosten zijn zoveel mogelijk opgevangen binnen de reguliere budgetten en inzet; enkel voor het
zaakgericht werken is een beroep gedaan op het beschikbaar gestelde frictiekostenbudget. Tevens is
in 2015 in samenwerking met het adviesbureau Caraad onderzoek verricht of de gekozen tijdelijke
samenwerkingsconstructie (Belastingen en PSA) belastingplichtig is of niet; deze uitkomsten worden
meegenomen bij het bepalen van de definitieve samenwerkingsvorm.
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Begin 2016 vindt er een eerste samenwerkingsevaluatie plaats, waarbij het accent vooral ligt op het
proces en de eerste ervaringen binnen PSA en Belastingen. In het derde kwartaal volgt een evaluatie,
waarbij het zwaartepunt gericht is op de inhoud en het effect/rendement van de samenwerking. Deze
laatste evaluatie kan leiden tot aanpassingen in de overeenkomsten en input opleveren voor de
verdere samenwerking(svorm) in de toekomst.
Informatievoorziening
In 2013 is de ‘klanttevredenheid’ gemeten aan de hand van ‘waar staat je gemeente’ (WSJG) en de
benchmark Publiekszaken. Hier worden onder andere indicatoren als informatievoorziening en
dienstverlening gemeten. Ons doel is om minimaal op hetzelfde niveau van dienstverlening te blijven
als in 2013.
In 2016 gaan we opnieuw onze klanttevredenheid meten. Hiervoor gaan we een nieuwe methode
gebruiken, de Dashboard Dienstverlening. Dit Dashboard is de vervanger van de benchmark
Publiekszaken. De grootste wijziging is dat we met het dashboard de klanttevredenheid frequenter
gaan meten. Er vindt een continue klantmeting plaats op de kanalen telefoon, balie en digitaal loket.
Hierdoor ontstaan meer kansen om tussentijds bij te sturen als dat nodig blijkt te zijn.
De tabel hieronder laat de gestelde doelen en de bijbehorende score zien.
Thema
Goede dienstverlening aan burgers en
bedrijven

Doelen

Waardering voor diensten aan het loket
Waardering voor telefonische bereikbaarheid
Waardering duidelijkheid, toegankelijkheid en
Informatievoorziening aan burgers
informatie via de kranten
Informatievoorziening aan burgers mbt Waardering en oordeel burgers van de
de Website
website
Waardering invloed, vertegenwoordiging,
De burger als kiezer
vertrouwen en beloften mbt gemeentebestuur
Waardering duidelijkheid, ontbreken en
Oordeel burgers over de regels
tegenstrijdigheid regels
Grotere betrokkenheid van inwoners bij De gemeente betrekt de burgers in voldoende
de ontwikkeling van nieuw beleid /
mate bij de totstandkoming en bij uitvoering
ontwikkelingen (burger als partner)
van regels

R
2013

P *
2016

7,8
7,5

≥ 7,8
≥ 7,5

7,3

≥ 7,3

7,1

≥ 7,1

5,9

≥ 5,9

6,3

≥ 6,3

5,8

≥ 5,8

Digitaal, tenzij is een belangrijk speerpunt. Om meer producten digitaal aan onze inwoners te kunnen
bieden gaan we verder met de ontwikkeling van iBurgerzaken. iBurgerzaken is een applicatie dat
ervoor zorgt dat de inwoner steeds meer producten thuis kan aanvragen, waarvoor hij eerst naar de
publieksbalie moest komen. Het laatste kwartaal van 2015 is gebruikt om vooral intern te leren werken
met dit systeem. In het eerste kwartaal van 2016 worden de apps iHuwelijk en iGeboorte in gebruik
genomen. Daarna gaan we verder met het implementeren van een app om digitaal verhuizingen door
te kunnen geven.
Landelijk zijn er diverse proeftuinen geweest met het thuisbezorgen van reisdocumenten, waardoor er
sprake is van plaatsonafhankelijke dienstverlening. In 2016 is het ook voor andere gemeenten
mogelijk om reisdocumenten thuis te laten bezorgen, hiervoor is de landelijke wet- en regelgeving
aangepast. De ontwikkeling rondom plaatsonafhankelijke dienstverlening staat ook voor Tynaarlo dit
jaar op het programma. Wij gaan onderzoeken hoe wij dit in kunnen gaan zetten.
Om steeds meer toe te werken naar het eenvoudig opslaan en meervoudig gebruiken van gegevens
is er landelijk een stelsel van basisregistraties vastgesteld. We zijn druk bezig met het regelen van
diverse koppelingen om dit te realiseren. Een voorbeeld daarvan is het koppelen van de BAG
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen) aan de MakelaarSuite. Dit is nodig om de Basisregistratie
Kadaster te kunnen realiseren. Het meeste werk zit in het gelijktrekken van de gegevens van de
diverse basisregistraties. We verwachten dit voor april 2016 gerealiseerd te hebben.
Daarnaast staat 2016 in het teken van het beheer van de BGT (Basisregistratie Grootschalige
Topografie). De BGT wordt dè gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle
fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgesteld. Met de
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BGT spreken we straks één geografische taal. Tot juli 2016 zijn we nog druk met het opbouwen van
de BGT in samenwerking met diverse andere bronhouders (denk hierbij aan het waterschap, onze
buurgemeenten en de provincie). Het beheer van de BGT pakken we op in SDA-verband met de
gemeenten Aa en Hunze en Assen. Per 1 juli 2016 moet de beheerorganisatie van de drie
samenwerkende gemeenten staan.
Financiën en Managementcontrol
Taakstellingen bedrijfsvoering
Sinds 2010 zijn diverse taakstellingen op de bedrijfsvoering opgenomen, onder meer om te bewaken
dat de meerjarenbegroting materieel sluitend blijft. In 2014 is de taakstelling verhoogd en als gevolg
van besluitvorming over het plan “3 zwembaden” (raadsbesluit van 10 juni 2014) is de taakstelling op
de bedrijfsvoering vanaf 2015 verhoogd met € 99.000.
De taakstellingen worden onder meer ingevuld door het niet invullende van vacatureruimte en
mobiliteitstrajecten. Dit zijn over het algemeen structurele invullingen van de taakstelling. In 2014 en
2015 wordt een deel van de taakstelling incidenteel gerealiseerd, doordat projecten met externe
financiering worden uitgevoerd. Dit verklaart de fluctuaties in realisatiecijfers.
Onderstaand is een actueel overzicht van de taakstellingen op de bedrijfsvoering opgenomen.
Taakstelling bedrijfsvoering

Taakstelling
Verhoging vanuit begroting 2014
Verhoging vanuit plan 3
zwembaden
Verhoging vanuit begroting 2015

Totaal opgelegde taakstelling

Realisatie per 31 december 2015

Nog te realiseren per 31
december 2015 in €

2015

2016

2017

2018

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

200.000

200.000

200.000

200.000

99.000

99.000

99.000

99.000

100.000

400.000

700.000

1.000.000

1.999.000

2.299.000

2.599.000

2.899.000

- 1.999.000

- 1.927.000

- 1.928.000

- 1.928.000

0

372.000

671.000

971.000

De realisatie van de taakstelling doet zich ook voelen in de organisatie. Het medewerkeronderzoek
geeft aan dat delen van de organisatie in toenemende mate werkdruk ervaren. Daarnaast begint het
op een aantal plekken in de organisatie te piepen en te kraken wat zich vertaalt in het minder snel
realiseren van projecten cq taken of zelfs uitstellen van taken. Terreinen waar zich dit nadrukkelijk
voordoet zijn o.a. gemeentewerken, plattelandscoördinatie en openbare orde en veiligheid. Vanuit
onze visie (Koers) gaan we door een andere manier van werken hier actief mee aan de slag.
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Rechtmatigheid, audits en doeltreffendheidonderzoeken
Rechtmatig handelen is een randvoorwaarde van de dagelijkse werkzaamheden en voor het
realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Door middel van interne audits wordt getoetst of baten, lasten
en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. De focus ligt momenteel nog voornamelijk op de
financiële beheershandelingen. In het tweede halfjaar 2015zijn de audits over het eerste half jaar
uitgevoerd. Uit deze interne audits zijn geen onrechtmatigheden van materieel belang gebleken. Deze
interne werkzaamheden en bevindingen zijn door de accountant in oktober2015beoordeeld. De
accountant heeft in haar managementletter in november 2015 gerapporteerd over de bevindingen
naar aanleiding van de tussentijdse controle.
Begin 2015 zijn de audits over het tweede half jaar uitgevoerd. In totaal worden 18 processen
betrokken in de interne audits. Ook uit deze werkzaamheden zijn geen onrechtmatigheden gebleken.
Voor wat betreft de rechtmatigheid betekent dit een goedkeurend oordeel van de accountant.
Doeltreffendheidonderzoeken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan geplande evaluaties en
herijkingen van beleid, die in 2015 waren gepland. Bij een evaluatie van beleid wordt daarom in ieder
geval beoordeeld wat de gerealiseerde resultaten zijn ten opzichte van de verwachte resultaten. Ook
kunnen nieuwe veranderde ambities of omgevingsontwikkelingen reden zijn dat bijsturing nodig is om
de gewenste doelen en resultaten te blijven behalen. In 2015 zijn ondermeer het evaluatieonderzoek
van het subsidiebeleid intern uitgevoerd en is in het kader van de thema’s die bij de begroting zijn
betrokken ook het beheer van de openbare ruimte geëvalueerd door een extern bureau. In 2015 heeft
de geplande evaluatie van het Veiligheidsbeleid niet plaatsgevonden en deze is doorgeschoven naar
begin 2016. Momenteel ligt de Veiligheidsanalyse 2011 – 2015 bij het college, dit kan gezien worden
als de evaluatie van Veiligheid de afgelopen vier jaar.
Personeel
Strategische personeelsplanning
In 2015 heeft we de opgestelde visie Koers vertaald naar de toekomstige personeelsbehoefte in
kwantitatieve en kwalitatieve zin. Dit geeft ons het inzicht om in 2016 en verder middels gerichte acties
en investeren de aanwezige personeelscapaciteit aan te laten sluiten bij de gewenste
personeelsbehoefte in de toekomst. Hierbij werken tegelijkertijd aan het hebben van voldoende
geëquipeerd personeel voor de taken die op ons afkomen, het realiseren van de taakstelling en het
zijn van een flexibele en aantrekkelijke werkgever. In 2016 zetten we verder in op het doorontwikkelen
van het expertisecentrum, het ontwikkelplein, versterken van (mobiliteits)netwerken en het realiseren
van arbeidsvoorwaarden die passen bij de benodigde mobiliteitsbeweging. We willen toewerken naar
een toekomstige vaste kernbezetting van 60% en een flexibele kern (interne en externe flexibele schil)
van 40%. Dit is een flinke uitdaging maar we zien dat we al enkele jaren mooie door- en
uitstroomcijfers hebben. En ook in 2015 zijn er weer 13 nieuwe aanmelding geweest bij het
loopbaanloket.

86

Cijfers personeel 2015
Hieronder is het overzicht te zien van een aantal kwantitatieve personeelsgegevens.
2012
Aantal medewerkers
264*
Fulltime
145*
Deeltijd
119*
Vast contract
258*
Tijdelijk contract
6*
Stagiairs
23**
Gedetacheerd
24*
Instroom
12**
Doorstroom
/
Uitstroom
18**
*
Peildatum 1 januari 2013,2014, 2015 en 2016
**
Aantal gedurende het gehele jaar

2013
254*
138*
116*
242*
12*
25**
20*
10**
21
20**

2014
248*
133*
115*
236*
12*
32**
13*
6**
25**
13**

2015
230*
121*
109*
222*
8*
27**
20*
7**
17*
25**

In de bovenstaande tabel is goed te zien dat de inspanningen van de afgelopen jaren, en zeker het
jaar 2015, om de taakstelling in te vullen zich vertaalt in het aantal medewerkers. De gemeente
Tynaarlo heeft als visie om een opleidingsgemeente te zijn, daarom zet zij zich in om stagiairs/BBLers/mensen met afstand tot de arbeidsmarkt(werkervaringsplaats) een kans te geven om werkervaring
op te doen en/of een onderzoek uit te voeren bij de gemeente Tynaarlo. Het aantal stagiairs/BBLers/mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (werkervaringsplaat) dat bij de gemeente aan het werk is,
is iets afgenomen ten opzichte van 2015 maar heeft nog steeds een erg mooie omvang.

Ziekteverzuim
Het bruto ziekteverzuim is over het jaar 2015 vastgesteld op 4,37%. In de jaren 2014, 2013, 2012,
2011, 2010 en 2009 was dit respectievelijk 4,23%, 4,27%, 3,95%, 5,06%, 5,24%, 5,82%. Er is sprake
van een lichte stijging ten opzichte van het vorige jaar, gelet op alle ontwikkelingen mogen we zeer
tevreden zijn over deze uitkomst. We scoren met een ziekteverzuim van 4,37% nog steeds onder het
gemiddelde van vergelijkbare gemeenten. (4,8% in 2014).
De dalende trend met betrekking tot het aantal keren dat een medewerker zich ziek meldt heeft zich in
2015 gestabiliseerd. De meldingsfrequentie over 2015 bedroeg 1,22 (In 20123 was dit 1,21). 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.
Gesprekkencyclus
In Tynaarlo hanteren we sinds enkele jaren een gesprekscyclus bestaande uit een individueel
werkplangesprek, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. In 2015 hebben ook weer
bijna alle medewerkers de gesprekken binnen deze cyclus doorlopen.
Informatiebeheer
Dit jaar is gestart met het project zaakgericht werken. Informatiebeheer levert een actieve bijdrage in
de projectorganisatie. De kennis rondom registratie, archivering en processen is aanwezig bij
informatiebeheer. Zij zijn echter een radar in het totaal van zaakgericht werken. In 2016 zal de rol
veranderen naar adviseur zaakgericht werken. Een deel van de collega’s bij informatiebeheer blijven
zich bezig houden met registratie en dienstverlening. Daarnaast zullen een aantal collega’s de andere
rol oppakken om de organisatie te ondersteunen bij de digitalisering van de werkprocessen. Het doel
van het project zaakgericht werken is de dienstverlening naar buiten toe te optimaliseren en
digitaliseren. In ontwikkeling die in andere sectoren al een groot aantal jaren aan de gang is.
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Juridisch
Ook in 2015 zien wij een lichte stijging van de WOB verzoeken van 81 naar 95. Meer dan de helft van
de verzoeken komen van inwoners en andere partijen uit onze eigen gemeente. Het aantal
oneigenlijke EWOB verzoeken valt relatief mee en worden ook pragmatisch afgehandeld. In 2015
hebben wij een start gemaakt op welke wijze wij naar de toekomst toe om willen gaan met de WOB.
Wij zijn aan het verkennen welke stappen gezet kunnen worden richting actieve openbaarmaking.
Hierdoor kan makkelijk verwezen worden en is de samenleving is staat zelf informatie te raadplegen
zonder dat wij die alsnog moeten opzoeken en verstrekken. Daarnaast bekijken wij ook een aantal
interne processen om WOB verzoeken zorgvuldig en adequaat op te lossen. Het contact opnemen
met een indiener kan al leiden tot een vlottere afhandeling van het verzoek.
Bevordering integriteitbewustzijn
Via intranet en werkoverleggen zijn de medewerkers geïnformeerd over de mogelijkheden om een
vermoeden van een misstand te bespreken. De managers zijn via een presentatie bewust gemaakt
van hun rollen in relatie tot integriteit.
Medewerkers kunnen terecht bij hun leidinggevende bij een vermoeden van integriteitschending, bij
de twee interne vertrouwenspersonen of bij de externe vertrouwenspersoon. In 2015 hebben de
interne vertrouwenspersonen 13 gesprekken gevoerd met 7 medewerkers. Dit heeft niet geleid tot een
melding van een vermoeden van een misstand. Van buiten de organisatie is ook een vermoeden van
integriteitschending gedaan, na onderzoek is gebleken dat het vermoeden ongegrond was .
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ICT & informatiebeleid
De samenleving verandert in hoog tempo en de wijze waarop burgers en overheden met elkaar
communiceren, verandert daarin mee. Digitale communicatie heeft de afgelopen jaren een hoge
vlucht genomen. Het traditionele verkeer per papieren post is op zijn retour. De samenleving heeft
zich daarbij steeds meer naar een informatiesamenleving ontwikkeld. Hierbij past een transparante
overheid die de digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening en gegevensuitwisseling, en
een overheid die burgers centraal stelt in de informatiestromen.

Het toenemend belang van informatievoorziening, verdergaande digitalisering, de vele wensen en
(externe) ontwikkelingen vormen een grote uitdaging. Om de kwetsbaarheid te verlagen, de kosten te
beheersen en de kwaliteit te optimaliseren is in 2015 een aanzet gegeven voor een nieuw
informatiebeleidsplan. Dit nieuwe informatiebeleidsplan, waarin de uitgangspunten van Koers zijn
meegenomen, wordt in het eerste kwartaal van 2016 vastgesteld.
Zaakgericht werken
Een belangrijk voorwaarde voor de gemeente om de dienstverlening richting onze klanten te
verbeteren is het zaakgericht werken. Dit is ook één van de speerpunten in het informatiebeleid. In
2015 is het project zaakgericht werken gestart, dat ons huidige DMS (Verseon) gaat vervangen door
een systeem waar de gehele organisatie zaakgericht mee kan werken. Dit betekent een generieke
afhandeling van klantvragen, inzichtelijke statusinformatie voor de klant 24 x 7 via internet en op
eenduidig wijze gearchiveerde documenten. Het belangrijkste aandachtspunt in het project is niet de
techniek, maar de verandering van werken door de organisatie. Hier wordt dan ook veel aandacht aan
besteedt.
Transities sociaal domein
De transities binnen het sociale domein hebben in 2015 ook veel impact gehad op de
informatiehuishouding en ICT binnen Tynaarlo.Het softwarepakket dat de medewerkers in het sociale
domein ondersteunt is in samenspraak met de leverancier doorontwikkeld. Ook zijn de nodige
technische koppelingen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de koppeling met het landelijke Gegevens
Knooppunt. Verder heeft er in 2015 veel in- en uitstroom van (tijdelijke) medewerkers in het Sociaal
domein plaatsgevonden, waarvan de instromers allemaal de beschikking hebben gekregen over een
werkplek met bijbehorende ICT-systemen.
SDA
In SDA-verband is in 2015 een business case opgesteld, die de voors- en tegens van een I&Asamenwerking belicht. Mede op basis van deze business case is besloten in eerste instantie geen
gezamenlijke I&A-afdeling te gaan optuigen met Assen en Aa en Hunze. Wel zijn in 2015 de
samenwerkingen op het gebied van Belastingen en PSA gerealiseerd. Hier heeft het team ICT de
nodige zaken voor geregeld, van nieuwe werkplekken met specifieke eisen, tot veilige verbindingen
om informatie uit te wisselen tussen de verschillende gemeenten.
Informatiebeveiligingsbeleid
In 2015 is het nieuwe informatiebeveiligingsbeleidvastgesteld door het college. Dit beleid komt voort
uit de Baseline Informatiebeleid Gemeenten (BIG), waar tal van maatregelen in zijn opgenomen waar
de gemeente verplicht aan moet voldoen. Deze 303 maatregelen uit de BIG zijn in 2015 allemaal
besproken en hebben een eigenaar gekregen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering hier van. Een
groot aantal van deze maatregelen is reeds geïmplementeerd. De overige maatregelen zijn ingepland
in 2016 en 2017.
Om de organisatie bewust te maken van de verantwoordelijkheden die Tynaarlo heeft om veilig om te
gaan met haar informatie, zijn er bewustwordingsessies gehouden. Hierin komt naar voren wat de
gevaren zijn van bijvoorbeeld apps op de smartphones, het openen van een bijlage uit een
onduidelijke mail of het opslaan van informatie op een USB-stick. In 2016 wordt hier verder vervolg
aan gegeven en wordt door een gespecialiseerd bedrijf gekeken of ons netwerk goed beveiligd is. Ook
zijn we in 2015 weer geslaagd voor de verplichte DigiD-audit.
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Cryptoware
In 2015 is Tynaarlo een paar keer getroffen door cryptoware (een virus waarbij alle bestanden
voorzien worden van een nieuwe extensie, zodat deze niet meer bruikbaar zijn. Tegen betaling krijg je
een sleutel om de bestanden weer in te kunnen zien). Doordat Tynaarlo door goede monitoring in
vroeg stadium werd gealarmeerd zijn de gevolgen beperkt gebleven. Omdat we dagelijks back-ups
maken van onze omgeving, konden bestanden weer worden hersteld, zonder hiervoor te betalen.
Tevens hebben we begin 2015 een nieuwe firewall aangeschaft, die veel aanvallen van buitenaf op
ons netwerk afvangt.
Lync en powerambtenaar
Vanaf februari 2015 maakt Tynaarlo gebruik van een nieuwe communicatieomgeving, Microsoft Lync.
Aan- en afwezigheid van medewerkers is nu eenvoudig in te zien door de telefonistes, maar ook voor
collega’s onderling. Om de mogelijkheden van Lync goed te kunnen benutten en de digitale
vaardigheden van medewerkers in het algemeen te vergroten is de organisatiebrede training
powerambtenaar gegeven. Deze drukbezochte trainingen hebben de medewerkers de nodige tips en
handvatten gegeven om efficiënter gebruik te maken van applicaties als OneNote en Outlook. Tevens
is de werking van en het gebruik van de iPad als vervanger van het traditionele papier uitgelicht.
Minder papier
Aangezien de nadruk ligt op digitaal werken, is bij de aanbesteding multifunctionals die in 2015 is
gestart hier rekening mee gehouden. Zo wordt het aantal multifunctionals gehalveerd. Doordat straks
alleen geprint kan worden middels een pincode, blijven er geen printjes liggen, die gelden als een
veiligheidsrisico. De aanbesteding is gezamenlijk opgepakt met Assen, Aa & Hunze en Haren om een
zo groot mogelijk inkoopvoordeel te kunnen realiseren. Tenslotte is in 2015 het proces van de
facturen- en verplichtingenadministratie gedigitaliseerd. Dit heeft als voordeel dat het proces veel
efficiënter verloopt, beter te controleren is en er minder papier wordt verbruikt.
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Demografische en omgevingsontwikkelingen
Inleiding
In deze paragraaf beschrijven wij demografische en omgevingsontwikkelingen en in het kader van
deze begroting met name een actualisatie van de gegevens in 2015.
De ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de beleidsterreinen en maatschappelijke vraagstukken
waar de gemeenten rekening mee moeten houden. De ontwikkelingen worden in kaart gebracht vanuit
verschillende perspectieven. Wij maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van beschikbare en
gestandaardiseerde informatie, zoals bijvoorbeeld op onze website onder “Tynaarlo in cijfers” is
opgenomen.

Economie
Demografie

Sociaal

Politiek

Technologie
Ecologie

Omgevingsontwikkelingen en relatie met doelen en ambities
Omgevingsontwikkelingen kunnen een invloed hebben op beleidsterreinen en op maatschappelijke
opgaven die de gemeente benoemd heeft. Als een goede bereikbaarheid naar scholen of
voorzieningen een doel is van de gemeente, dan heeft de ontwikkeling van schaalvergroting in winkels
en efficiency in het openbaar vervoer invloed. In deze paragraaf willen wij die relevante ontwikkelingen
schetsen. In de begroting zal in de beleidsdoelen aangegeven worden hoe met ontwikkelingen om
wordt gegaan. Op die manier zijn het geen “losse gegevens” maar worden ze een onderdeel van
strategie en beleidsvorming
Actualiteit voor de jaarrekening 2015
De gegevens in deze paragraaf zijn ten opzichte van de gegevens en inzichten die bij de begroting
2016 (najaar 2015) werden gepresenteerd niet opvallend. Omwille van de volledigheid van de
jaarstukken vermelden wij daarom deze inzichten. Bij de perspectievennota, waarbij ook vooruit wordt
gekeken zullen wij de actuele inzichten die er dan zijn meenemen en aangeven op welke manier deze
invloed kunnen hebben op beleidsterreinen en producten.
Naast de Internationale, politieke en monetaire ontwikkelingen , die de afgelopen jaren effecten
hadden is de ontwikkeling van de vluchtelingenstroom en de (internationale) veiligheid een belangrijke
ontwikkeling.
Hieronder geven wij een aantal ontwikkelingen en gegevens aan, die zoals gezegd ook bij de
begroting 2016 zijn opgenomen. Een overzicht van gegevens wordt regelmatig geactualiseerd op de
website www.tynaarlo.nl (zoeken op: tynaarlo in cijfers).
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Demografie

Demografische ontwikkelingen

Bevolkingsaantallen totaal in 10-jaars leeftijdsklassen gemeente Tynaarlo 2006-2015 (per 1 januari)
2006
2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0-9 jaar

3.702

3.619

3.675

3.687

3.681

3.605

3.578

3.528

3.497

3.500

10-19 jaar

4.099

4.064

4.041

4.093

4.117

4.110

4.054

4.134

4.089

4.063

20-29 jaar

2.023

1.973

1.976

1.947

1.965

2.012

1.973

2.037

2.079

2.099

30-39 jaar

3.850

3.598

3.585

3.542

3.411

3.239

3.071

2.944

2.937

2.903

40-49 jaar

5.198

5.164

5.207

5.222

5.231

5.266

5.188

5.129

4.975

4.937

50-59 jaar

4.966

4.874

4.860

4.922

4.994

5.043

5.223

5.279

5.325

5.258

60-69 jaar

3.831

3.998

4.169

4.289

4.358

4.448

4.437

4.516

4.566

4.628

70-79 jaar

2.696

2.786

2.784

2.790

2.842

2.864

2.930

2.942

3.080

3.156

80-89 jaar

1.371

1.418

1.435

1.502

1.551

1.574

1.588

1.628

1.631

1.684

237

242

242

258

289

315

319

314

342

90+ jaar
Totaal

241
31.977

31.731 31.974 32.236 32.408 32.450 32.357 32.456 32.493 32.570

*voorlopige cijfers
Bron: CBS statistiek bevolkin






De ontwikkeling in 2015 is een stijging van 32.570 naar 32.796. Daarmee zet de stijging door.
De natuurlijke aanwas (geboorte – sterfte) is licht negatief. De stijging ontstaat door een positief
migratiesaldo.
De trend van de afgelopen 10 jaar was een stijging die vooral veroorzaakt is door de groei van
aantal huishoudens in Eelderwolde.
De demografische druk is de verhouding tussen het aantal 0-19 jarigen en het aantal 65+ers ten
opzichte van het aantal mensen tussen de 20-65 jaar. Met name de grijze druk is in Tynaarlo
hoger dan gemiddeld.

Ontwikkelingen : Omgeving van Tynaarlo
Tynaarlo ligt tussen Assen en Groningen in. De prognoses zijn dat stedelijke gebieden meer groei
vertonen ten koste van niet stedelijke gebieden. In dat kader is de verwachte ontwikkeling van Assen
en Groningen , gezien de ligging van de gemeente Tynaarlo relevant om te volgen.
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Ontwikkelingen Assen en Groning samen
Bron: zorgatlas demografische ontwikkelingen, Ministerie volksgezondheid

Economie

Economische ontwikkelingen

Werkgelegenheid: Niet werkende werkzoekenden (NWW) in de gemeente Tynaarlo

Mannen [aantal]
Vrouwen [aantal]
< 27 jaar [aantal]
27-50 jaar [aantal]
50-65 jaar [aantal]
0-12 maanden [aantal]
12-36 maanden [aantal]
>36 maanden [aantal]
Totaal [aantal]







dec 2013 jun 2014
nov 2014
598
582
663
509
538
620
113
103
114
554
562
629
440
455
540
566
490
508
388
436
472
153
194
303
1107
1120
1283

dec 2015
819
824
142
744
757
1.643

De stijging van het aantal werkzoekenden ten opzichte van december 2013 groot (meer dan 500
mensen) Deze stijging wordt bijna helemaal zichtbaar in een stijging van de duur (> 36 maanden)
en in de hogere leeftijden (boven 27 jaar ca 200 en boven 50 jaar ca 300)
t/m 2013 is er een daling van de werkgelegenheid in Drenthe. Nadere analyse in Drenthe laat zien
dat dat met name in gebied Hoogeveen, Emmen, Coevorden plaats vindt. Van 2014 – 2019 wordt
er in Noord Drenthe en rondom stad Groningen weer een stijging van de werkgelegenheid
verwacht tussen de 1% en 4%.
De sterke teruggang van aantal banen in het provinciale werkgelegenheidsregister (PWR)
ontstaat met name binnen de bouwnijverheid. In Tynaarlo is nog een stijging van de
werkgelegenheid waar te nemen.
Het aantal bedrijven neemt toe
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Woningbouw- aanbod en vraagprijs t.m mei 2015

Aantallen aangeboden woningen en vraagprijs in Tynaarlo in 2014
(bron: huizenzoeker, ABF bewerkt, vindplaats: Tynaarlo in cijfers)



Woningbouw: De signalen naar de komende jaren zijn voorzichtig optimistisch
De crisis op de woningmarkt van de afgelopen jaren lijkt in het voorjaar 2014 dus langzamerhand
ten einde te zijn gekomen. Landelijk zien diverse instellingen zoals de NVM en Rabobank
stijgingen van het aantal transacties op de woningmarkt. De signalen naar de komende jaren zijn
voorzichtig optimistisch waarbij geen terugkeer van de ‘oude tijden – periode 2000-2008 – wordt
voorzien. Wel mag voorzichtig uitgegaan worden van een blijvend herstel van de woningmarkt.

Aandachtspunten

Actueel: Onzekere economische ontwikkelingen en een omvangrijk nieuw vraagstuk rondom
vluchtelingen
 Internationale, politieke en monetaire ontwikkelingen zijn vanzelfsprekend de meest
opvallende ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Al jarenlang zijn de internationaal
monetaire ontwikkelingen een agendapunt, maar de afgelopen tijd leiden ontwikkelingen
rondom de houdbaarheid van de Europese monetaire eenheid, de schommelingen in de
ontwikkelingen in China en Azië tot erg veel onzekerheden. Aan de ene kant wordt gesproken
over herstel van de economie en de koopdracht, aan de andere kant spelen er op
internationaal niveau onvoorspelbare ontwikkelingen
 Anders dan de monetaire en economische ontwikkelingen is de vluchtelingen problematiek.
De omvang en de vorm van de vluchtelingenproblematiek komt steeds meer in beeld . De
effecten en de impact voor Europa, voor landen en voor gemeenten is nog te vroeg om in
statistieken op te nemen.
 Deze ontwikkelingen die op kortere termijn veel invloed kunnen hebben zijn nu nog te
onvoorspelbaar. Wel wordt in de begroting aangegeven dat de ontwikkelingen zo goed
mogelijk worden gevolgd en dat binnen de clusters van Openbare Orde en Veiligheid en
Vreemdelingenzorg (nieuwkomers) dit een belangrijk aandachtspunt is.

Een blijvende veranderende bevolkingsomvang en -samenstelling; daling en ontgroening.
 Er is in de langjarige prognoses, sprake van een (geringe) stijging van de bevolking. Bovenal gaat
de samenstelling van de bevolking wijzigen. Er is sprake van veel ontgroening en van vergrijzing.
Ook gaat het aantal woningen toenemen, en verandert de samenstelling van de huishoudens. Het
betekent voor Tynaarlo dat de (veranderende ) woonbehoefte erg goed in beeld moet zijn.
 De daling van de bevolking zal in landelijk gebied (kleinere kernen) sterker zijn dan in de grotere
kernen en stedelijke gebieden. Assen en Groningen zullen de komende jaren nog sterk stijgen. De

94



ligging van Tynaarlo tussen deze 2 groeikernen biedt kansen op gebied van wonen, recreatie en
mobiliteit.
Tynaarlo heeft nu al te maken met een relatief grote demografische druk. Dit is de verhouding
tussen productieve personen (20 tot en met 64 jaar) en niet productieve personen. In Tynaarlo
staan tegenover iedere 100 productieve personen 79,8 personen die niet productief zijn. Het
Nederlands gemiddelde is 100 om 64. In de gemeente is al een ruim aanbod aan voorzieningen
voor ouderen. Een van de opgaven is om betrokkenheid bij (bestaande of nieuwe) voorzieningen
in stand te houden c.q. te vergroten.

Het is niet rendabel om te kleine voorzieningen open te houden. Bij eigen investering en
ontwikkelingen op tijd rekening houden met deze ontwikkeling. Daarnaast aandacht voor
bereikbaarheid (alternatieve) voorzieningen waar wegens schaalgrootte de voorzieningen
dreigen te verdwijnen.
 Schaalvergroting in de detailhandel en rendementseisen binnen het openbaar vervoer hebben al
geleid tot een verschraling van voorzieningen in kleine kernen in het buitengebied.
 Daling van leerlingaantallen zet de komende jaren bij sommige scholen door tot soms meer dan
25% ten opzichte van 2010. Aandacht voor het open kunnen houden van scholen, voor de
kwaliteit op de scholen en de opgave om de inzichten goed af te stemmen op de ontwikkeling van
Multi functionele accommodaties.
 Bereikbaarheid van voorzieningen in de drie hoofdkernen is de uitdaging, wanneer voorzieningen
in de kleinere kernen niet meer rendabel blijken te zijn om open te houden
Een veranderende woonbehoefte : de opgave is aan te blijven sluiten op de goede
doelgroepen en hun behoeften.
 Als uitvloeisel van de scheiding van wonen en zorg zullen ouderen langer in hun eigen huis blijven
wonen. Ouderen van nu zijn anders dan de ouderen van 30 jaar geleden.
 Natuur en landschap is, naast de zeer gunstige ligging in het stedelijk netwerk Groningen-Assen,
de onderscheidende kwaliteit van de gemeente Tynaarlo. Samen leven, in het groen, met een
dorps karakter en goede voorzieningen in de grotere kernen. Een sterk punt om op in te blijven
zetten richting (jongere) gezinnen.
 De opgave is om te voorzien in de behoefte aan ontwikkeling van woningbouw voor passende
doelgroepen (bouwen voor de vraag) in de kernen nabij de voorzieningen.
Werkgelegenheid staat onder druk; richten op kansen in de groeisectoren.
 De werkgelegenheid in Drenthe is de afgelopen jaren afgenomen. Volgens opgave van de
provincie Drenthe zal in 2019 de werkgelegenheid in Groningen en Drenthe groter zijn dan de
beroepsbevolking in Groningen en Drenthe. Het aandeel van inwoners < 27 jaar dat niet werkt
is vergelijkbaar met andere gemeenten en bedraagt ca 10% van het totaal aantal
werkzoekenden.
 Noord Drenthe wordt gekenmerkt door een in vergelijking met Nederland iets jongere
bevolking die verhoudingsgewijs iets beter geschoold is dan gemiddeld in ons land. ICT, de
creatieve sector, life sciences, sensortechnologie e.d., biedt wellicht kansen. (bron: ING
rapport Visie op regio’s 2014).
Kansen van economische en recreatieve voorzieningen en ontwikkeling van luchthaven
benutten. Het inzetten van de mogelijkheden die de gemeente heeft (grond, ruimte, faciliteiten)
om R&T uit te lokken en te faciliteren.
 Consumenten geven veel geld uit aan recreatie en vrijetijdsbesteding. Gezien de ligging van
Tynaarlo in de “groene long” tussen Groningen en Assen, de aanwezigheid van het Nationaal
Park Drentsche AA en twee grote meren blijft werkgelegenheid in de recreatieve sector een
kans
 9,6% van de vakanties in eigen land heeft als bestemming Drenthe.11,7% van de
overnachtingen in eigen land wordt in Drenthe doorgebracht
 Typering van de Nederlandse vakantieganger in Drenthe: + relatief veel gezinnen met
kinderen 0-5 jaar + relatief veel 30-39 jarigen + reisgezelschap groter dan gemiddeld.

verblijfsgasten



Ontwikkelingen baanverlenging luchthaven benutten voor lokale recreatie en toerisme.
Deze ontwikkelingen en kansen als onderdeel van en integrale visie op economie en
werkgelegenheid worden uitgewerkt en uitgevoerd, in nauwe samenwerking met het
economische middenveld
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Economische ontwikkelingen
 Aansluiten bij de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ministerie), waarin de luchthaven en het
gebied ten Noordoosten van Tynaarlo worden aangemerkt als een topregio op het gebied van
energieontwikkeling.
 De luchthaven is in potentie positief voor de werkgelegenheid binnen de eigen gemeente.
 Digitalisering, glasvezel en andere faciliteiten die door commerciële partijen worden aangeboden
benutten. Voorzieningen hoeven niet alleen fysiek aanwezig te zijn, maar kunnen ook digitaal
aangeboden worden.
Na transities aandacht nodig voor transformatie: werken loont en zoveel mogelijk uitgaan van
collectieve en eigen mogelijkheden van de maatschappij
 Het is een uitdaging om met minder middelen wel alle passende ondersteuning aan te kunnen
bieden
 Aanmoedigen en gebruik maken van eigen mogelijkheden en omgeving en de instanties en
directe omgeving van inwoners betrekken en bewustmaken van maatschappelijke zorg voor
naasten Een groter beroep zal worden gedaan op de eigen regie van inwoners en de
ondersteunende kracht van hun omgeving. Deze verandering zal deels autonoom plaatsvinden en
zal deels door de gemeente aangejaagd moeten worden.
Samenleving, Sociaal en vangnet
 De behoefte met betrekking tot ontmoetingsplekken verandert. Het gaat om de sociale contacten
en niet om de plaats waar die georganiseerd worden. Het is een kans om alternatieve vormen te
benutten in de kleine kernen met hulp van vrijwilligers en mantelzorgers, zonder dat er in
gebouwen wordt geïnvesteerd.
 Individualisering van de maatschappij kan voor bepaalde doelgroepen leiden tot een sociale
drempel. Het is belangrijk aandacht te blijven houden voor inwoners die een sociaal vangnet en
zorg nodig hebben.

96

Interbestuurlijk toezicht
1. Interbestuurlijk toezicht door de gemeenteraad
Interbestuurlijk toezicht is het toezicht van de ene overheid op de andere. Als gemeente stellen wij
verantwoordings rapportages op die naar provincie of ministeries / rijk worden gestuurd, omdat zij een
toezichthoudende rol hebben. Ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het toezicht door andere
overheden soberder, selectiever en risicogerichter plaats moet vinden. Daarbij is ook de ontwikkeling
dat vertegenwoordigende organen zoals de gemeenteraad het toezicht uitoefenen op de
medebewindstaken die door de colleges worden uitgevoerd. Per 1 oktober 2012 is de wet van kracht
geworden die de herziening van het interbestuurlijk toezicht regelt.
2. Toezichtcriteria ontwikkeld in Drenthe voor zelfbeoordeling
Samen met gemeenten in Drenthe zijn op basis van de gewijzigde wetgeving toezichtscriteria
ontwikkeld, op basis waarvan een zelfbeoordeling plaats kan vinden over de mate waarin de
medebewindstaken voldoende zijn uitgevoerd. Ook is in Drenthe afgesproken dat deze
zelfbeoordeling een plek heeft in de P&C cyclus van de gemeente en op die manier deel uit kan
maken van de jaarrekening, waarbij de jaarrekening 2014 voor het eerst deze nieuwe verantwoording
wordt opgenomen. De werkwijze en de criteria zijn opgenomen in een brief van de provincie Drenthe
van 6 juni 2014.
3. Medebewindstaken
De volgende taken die door de gemeente in medebewind worden uitgevoerd worden verantwoord, en
ook is aangegeven wat het belang is van het toezicht:
Domein
Monumentenwet

Huisvesting statushouders
Ruimtelijke ordening

Archiefzorg

Wabo

Financien

Belang toezicht
(Planologische) bescherming cultuurhistorische en archeologische
waarden via actuele gemeentelijke ruimtelijke plannen.
Deskundige advisering vergunningsverlening .
Tijdige huisvesting van het aantal statushouders overeenkomstig
de halfjaarlijkse taakstelling van het Rijk
Actuele bestemmingsplannen en aanwezigheid Structuurvisie(s)
bij gemeenten conform de wettelijk eisen in WRO (Wet ruimtelijke
Ordening)
Controle van de kwaliteit van de informatiehuishouding van
overheden, zoals die nodig is voor adequate verantwoording,
bewijsvoering en historisch onderzoek.
Bescherming van mensen en natuur tegen schade en gevaar,
kwaliteit van de uitvoering van vergunningsverlening,
nalevingstoezicht en handhaving (milieu , bouwen en wonen)
Het bevorderen van financieel gezonde gemeenten om taken
(autonoom en medebewind) uit te kunnen voeren zodat dat
(onnodig) financiele problemen op de collectiviteit van gemeenten
worden afgewenteld
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Hieronder wordt per domein de zelfbeoordeling aangegeven, gebaseerd op de criteria die zijn
vastgesteld
3.1 Monumentenwet
Monumentenwet
Gemeente draagt zorg voor de
bescherming van
cultuurhistorische en
archeologische waarden
Gemeente vraagt deskundig
advies bij vergunningverlening

Toelichting
Zie hieronder: cultuurhistorie in
ruimtelijke plannen

Is er reden voor extra aandacht?

Zie toelichting

Zie hieronder: Advies Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit &
Cultuurhistorie

Toelichting
Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Cultuurhistorie
Gemeente Tynaarlo heeft een actuele gemeentelijke erfgoedverordening, ‘Erfgoedverordening
Tynaarlo 2010’. Op basis hiervan is een onafhankelijke deskundige monumentencommissie benoemd
door de raad. Bij aanvragen voor wijzigingen aan monumenten vragen wij advies aan de zogeheten
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Cultuurhistorie. Op basis van dit advies kan het college van B en W
de vergunning verlenen dan wel weigeren. In 2015 is voor 5 rijksmonument advies gevraagd. De
omgevingsvergunning is voor 4 verleend. Er is niet afgeweken van het advies, één advies was in het
kader van een vooroverleg. Voor Provinciale monumenten is 2 keer een aanvraag voorgelegd
waarvan één is verleend en één is geweigerd. Plannen in beschermde dorpsgezichten worden ook ter
advies voorgelegd aan deze commissie. Hierbij gaat het dan om een welstandsadvies op basis van de
welstandnota
Archeologie in ruimtelijke plannen
In mei 2013 is door de raad de gemeentelijke structuurvisie archeologie “Een Rijk verleden”
vastgesteld. Vanaf dat moment zijn alle nieuw vastgestelde bestemmingsplannen (te beginnen met
het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo 2013) voorzien van dubbelbestemmingen conform het
vastgestelde beleid. In 2015 is slechts één omvangrijk bestemmingsplan vastgesteld waarbinnen
archeologie een rol speelde: het bestemmingsplan Tusschenwater. Daarnaast betrof het met name
relatief kleine bestemmingsplannen om een ontwikkeling mogelijk te maken (bij voorbeeld Vries –
Holtenweg en zonnepark Vriezerbrug-Zuid). Wel zijn in het kader van de komende actualisatieslag
enkele grootschalige plannen (o.a. Zuidlaren-kern en masterplan Eelderwolde – Ter Borch) reeds in
voorbereiding.
Archeologie en Vergunningverlening
De gemeente heeft voor de inhoudelijke advisering over te verlenen vergunningen (en alle andere
lopende archeologische zaken) de beschikking over een eigen, parttime gemeentelijk archeoloog.
Wekelijks worden de aanvragen voor omgevingsvergunningen beoordeeld op type ingreep, omvang
en locatie (in relatie tot de vastgestelde archeologische beleidskaart). Daar waar nodig wordt in
overleg met de vergunningsverleners bepaald wat de beste koers is om te kiezen: overleg met de
aanvrager of het verbinden van voorwaarden aan de vergunning. Veelal is in het kader van
vooroverleg al vooraf bij de aanvragers bekend of er van hen bij de aanvraag een archeologisch
rapport verwacht wordt. Dit wordt door de vergunningsverleners voorgelegd aan de gemeentelijk
archeoloog om te beoordelen of er belemmeringen zijn bij het afgeven van de vergunning, dan wel
eisen in de vergunning moeten worden opgenomen. Bij het opstellen van kleinschalige
bestemmingsplannen (ontwikkelingsplannen) word standaard gevraagd om verkennend onderzoek uit
te voeren ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing.
Door deze werkwijze hoeft er relatief zelden een archeologische voorwaarde in de vergunning te
worden opgenomen. In 2015 was dat tweemaal het geval: aan de Holtenweg te Vries is daardoor door
MUG Ingenieurs een ijzertijdboerderij opgegraven en bij het plaatsen van een duiker in het Eelderdiep
zal in 2016 archeologische begeleiding van de aanleg moeten worden geregeld.
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3.2 Huisvesting Statushouders
Huisvesting Statushouders
Er is volledig voldaan aan de
halfjaartaakstelling en er is geen
achterstand
Er is tijdig voldaan aan de
halfjaartaakstelling en er is geen
achterstand
Is er reden voor extra aandacht?

Toelichting
Taakstelling is gerealiseerd.

De taakstelling over 2015 is in 2015
gerealiseerd
De taakstelling is in 2016 nog weer
fors hoger dan in 2015 en er komt
een moeilijk te huisvesten groep bij,
namelijk de alleenstaande
minderjarige vergunninghouders

3.3 Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke Ordening
Gemeente beschikt over actuele
bestemmingsplannen en
structuurvisie(s) conform de
wettelijke eisen in Wro
Is er reden voor extra aandacht?

Toelichting
Zie toelichting

Ja

Over de gehele linie genomen, op
(delen) van een paar kleinere
plannen na, voldoen we aan de
actualiseringsplicht
De komende periode moeten we
wel actie ondernemen omdat er nu
meer plannen aan komen die
herzien moeten worden

Toelichting







Op basis van de wettelijke verplichting behoorden alle bestemmingsplannen op 1 juli 2013 actueel
te zijn. Dus jonger dan 10 jaar. Hieraan werd, op een paar kleine (onderdelen van)
bestemmingsplannen na, voldaan.
In 2005 is het eerste bestemmingsplan vastgesteld in het kader van het project ‘Actualiseren en
Digitaliseren van bestemmingsplannen’. Dit betekent dat we op dit moment aan het begin staan
van eenzelfde traject als in 2005. Er is inmiddels een start gemaakt met de actualisatie van enkele
bestemmingsplannen.
De plannen voor het centrum van Zuidlaren en voor Ter Borch worden nu als eerste herzien.
Hierin worden diverse andere kleinere bestemmingsplannen meegenomen.
Voor het grondgebied van Tynaarlo gelden op dit moment diverse (recent) vastgestelde
structuurvisies, onder andere voor Wonen, Archeologie en Cultuurhistorie. Dit zijn onderwerp
gerelateerde structuurvisies.
Het ‘Structuurplan gemeente Tynaarlo’ dateert van 2006. Deze zal, met het oog op de komst van
de Omgevingswet in 2018, worden vervangen door een nieuwe Omgevingsvisie voor het gehele
grondgebied.
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3.4 Archiefzorg
Archieven
De zorg en het beheer voor het
archief zijn op orde
Is er reden voor extra aandacht?

Ja

Toelichting
Per thema is hieronder een
toelichting gegeven.
Zie aandachtspunten in de
toelichting

Toelichting










De werking van een kwaliteitssysteem voor archiefbeheer : Op basis van artikel 16 van de
Archiefwet is een werkend kwaliteitssysteem verplicht. De huidige praktijk is dat op kwaliteit
wordt gecontroleerd, echter de samenhang ontbreekt. Een verbetermogelijkheid is om het
interne toezicht functioneel te regelen
De goede, geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden De toegankelijkheid van
archieven beperkt zich nu tot het papieren archief en het digitale archief in het DMS Verseon.
Van de overige in de organisatie aanwezige papieren en digitale archieven bestaat geen
compleet beeld. Dit geldt tevens voor extern opgeslagen digitale archieven. Het streven is om
deze hybride situatie, tezamen met het proces van vervanging van archiefbescheiden op te
lossen.
De selectie, vernietiging en openbaarmaking van archiefbescheiden Er wordt niet volledig
voldaan aan de wettelijke verplichting tot vernietiging van archiefbescheiden. Daarnaast zijn er
substantiële achterstanden in de bewerking van over te dragen archieven. Van overdracht
naar de archiefbewaarplaats is maar ten dele het geval, zodat het volledig beschikbaar stellen
van archieven niet altijd te garanderen is.
De bewaaromgevingen voor archiefbescheiden De gemeente Tynaarlo beschikt over een
goed geoutilleerde archiefbewaarplaats. De capaciteit is op termijn onvoldoende. Daarnaast is
er een archiefruimte die niet aan de eisen voldoet. Voor de opslag van digitale bestanden is
een eigen server-ruimte, die niet aan de wettelijke eisen is getoetst. Wel beschikt de
gemeente over opslagruimte bij de gemeente Assen. De verbeterpunten zijn authenticiteit,
volledigheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van documenten
Nieuw zaaksysteem: de geplande komst van een nieuw zaaksysteem moeten de
gesignaleerds problemen ondervangen (of soortgelijke maar beter geformuleerde tekst).

3.5 Wabo
Wabo
Er is een bestuurlijk vastgestelde
zelfevaluatie
Er is een bestuurlijk vastgesteld
verbeterplan
Vanaf 1-1-2015: er is een
bestuurlijke vastgestelde
eindmeting
Is er reden voor extra aandacht?

Toelichting

Jaarlijks wordt voor 1 juli een
jaarverslag door het college
vastgesteld.
In 2016 wordt geactualiseerd VTHbeleid vastgesteld. Hierbij is
samenwerking gezocht met de
gemeenten Aa en Hunze, Assen
en Noordenveld.
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Jaarrekening
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Jaarrekening 2015
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Met de jaarrekening wordt via de balans met toelichting en de clusterrekening met toelichting, de
financiële verantwoording afgelegd over het jaar 2015.
De jaarrekening 2015 bestaat uit:


Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling



Balans per 31 december 2015



Clusterrekening over het begrotingsjaar 2015



Toelichting op de balans



Toelichting op de Clusterrekening



SiSa 2015 Bijlage verantwoordingsinformatie



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Grondslagen
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Grondslagen voor waardering resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten 2004 (BBV), welke op een aantal uitzonderingen na, is gebaseerd op de
verslaggeving voorschriften volgens het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9.

Waarderingsgrondslagen.
De waarderingsgrondslagen van de jaarrekening van de Gemeente Tynaarlo zijn in lijn met de BBV en
de financiële verordening. Voor waardering wordt uitgegaan van de historische kostprijs tenzij anders
vermeld. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. Kosten en opbrengsten
worden verantwoord op basis van het baten en lasten stelsel. Winsten worden alleen in aanmerking
genomen als ze gerealiseerd zijn. Verliezen en risico’s die hun oorsprong hebben voor het einde van
het boekjaar, worden opgenomen als zij bekend zijn geworden voor de opstelling van de jaarcijfers.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
Materiële vaste activa
Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
De afschrijving vindt plaats volgens zowel de lineaire als de annuïteitenmethode, naar algemeen
aanvaarde grondslagen en is gebaseerd op de verwachte gebruiks- of levensduur.
Financiële vaste activa
De onder de Financiële vaste activa opgenomen leningen verstrekt aan derden worden gewaardeerd
tegen nominale waarden. De belangen in deelnemingen tegen verkrijgingprijs of marktwaarde als
deze lager is als de verkrijgingprijs.
Voorraden
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel
lagere marktwaarde. In het kader van de BBV dienen de gronden van de nog niet in exploitatie
genomen gronden te worden getoetst aan de marktwaarde. De boekwaarde mag daarbij de
marktwaarde niet overstijgen. De rente en andere kosten mogen worden bijgeschreven op de
boekwaarde zolang deze boekwaarde de markwaarde niet overstijgt. Ten aanzien van de
aangekochte gronden waarvoor weliswaar nog geen exploitatieopzet is vastgesteld maar wel de
intentie is uitgesproken om te gaan ontwikkelen worden de gronden gewaardeerd tegen de
aankoopprijs en rente- en andere kosten.
Winstneming uit complexen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen winstneming en liquidatie. In principe wordt de winst uit een
complex gehaald als deze is gerealiseerd. Bij liquidatie later, zal dan nog een klein resultaat over
blijven.
Winst is gerealiseerd als in een (deel-)plan de opbrengsten de kosten hebben goedgemaakt. Er is dan
een positief saldo oftewel een negatieve boekwaarde. Het meerdere kan worden uitgenomen onder
aftrek van de nog te maken kosten, de nog te realiseren opbrengsten en de resterende risico’s.
Vorderingen
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, indien noodzakelijk verminderd met een
voorziening voor oninbare bedragen.
Reserves
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen die zich hebben voorgedaan per
balansdatum en waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen zijn
opgenomen tegen nominale of contante waarde.

104

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke rentetypische
looptijd van één jaar of langer. De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de
oorspronkelijke waarde vermindert met de aflossingen.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Bepalingsgrondslagen resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Voor zover
noodzakelijk zijn ten laste van de exploitatie voorzieningen getroffen voor:
 verplichtingen en verliezen waarvan de omvang per balansdatum onzeker is, doch
redelijkerwijs in te schatten;
 risico’s ter zake van verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs in te schatten.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen, respectievelijk schulden uit hoofde
van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden,
overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde
als die van de meerjarenraming namelijk vier jaar. Als er sprake is van (eenmalige) schokeffecten
(reorganisaties) moet wel een verplichting worden gevormd.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het
dividend betaalbaar wordt gesteld.
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Balans
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Balans per 31 december 2015
(bedragen x € 1.000,-)
ACTIVA

31.12.2015

31.12.2014

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo
van agio en disagio
Totaal immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut , waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven.
Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Totaal materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Leningen aan woningbouwcorporaties
Leningen aan deelnemingen
Overige langlopende leningen
Totaal Financiële vaste activa

1

4
1

4

40.000

41.502

23.441
2.746

23.285
2.864
66.187

50
7.996
1.684
830

Totaal vaste activa

67.651

50
20.381
1.684
831
10.560

22.946

76.747

90.601

Vlottende activa
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
- niet in exploitatie genomen bouwgronden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Geactiveerde kosten initiatieven
Totaal voorraden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Totaal uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar
Liquide middelen
Kassaldi
Banksaldi
Totaal liquide middelen

Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel
Overige overlopende activa
Totaal overlopende activa
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

4.611
33.291
842

4.985
39.714
871
38.744

4.081
1.265
2.331

45.570

3.016
1.395
693
7.677

5
38

5.104

3
6
43

111
3.317

9

0
1.672
3.428

1.672

49.892

52.355

126.639

142.956
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PASSIVA

31.12.2015

31.12.2014

Vaste passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming
Totaal eigen vermogen

13.675
26.007
6.137
45.819

Voorzieningen
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Voorziening ter egalisering van de kosten
Voorziening voor middelen van derden met gebonden bestemming
Totaal voorzieningen

503
1.983
4.199

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Totaal vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

65.380

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen betreffende uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel
Overige overlopende passiva
Totaal overlopende passiva

Totaal vlottende passiva
TOTAAL PASSIVA

43.663

664
1.704
4.200
6.685

Totaal vaste passiva

Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar.
Banksaldi
Overige schulden
Totaal netto-vlottende schulden korter dan één jaar.

14.086
28.231
1.346

6.568

83.069
65.380

83.069

117.884

133.300

3.107
2.685

1.353
5.191
5.792

886

6.544

1.092

2.077

2.020
2.963

3.112

8.755

9.656

126.639

142.956

Het risicodragend bedrag voor de Gemeente Tynaarlo met betrekking tot gegarandeerde geldleningen
bedraagt ultimo 2015 € 36.231.534
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Clusterrekening

111

112

Resultaat na bestemming

Mutaties in de reserves
0. Algemeen bestuur
1. Openbare orde en veiligheid
2. Verkeer en Mobiliteit
3. Economische Zaken, Recreatie en
Arbeidsmarktbeleid
4. Onderwijs
5. Sociale samenhang en leefbaarheid
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke
dienstverlening
7. Gezonde leefomgeving
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
9. Financiering
Subtotaal mutaties reserves

77.436

82.161

107
250
369
3.334
4.725

0
460
0
1.705
2.523
82.162

0
308
122

17
117
54

toevoeging onttrekking
80
141
0
95
90
0

79.639

1427

Onvoorzien

Resultaat voor bestemming

5.293
34.609
364
6.330
46.597

0
0
0
3.008
3.008
0

8.829
6.691
13.285
79
30.839

238
181
605

27.176
10.275
15.883
1.860
75.204

900
3.563
5.261

-1

107
-210
369
1.629
2.202

-17
191
68

61
95
-90

saldo

-2.203

-1427

5.293
34.609
364
3.322
43.588

-18.347
-3.585
-2.598
-1.781
-44.364

-662
-3.382
-4.657

Primitieve begroting 2015
lasten
baten
verschil
4.851
860
-3.991
2.088
19
-2.069
3.345
52
-3.293

dienstverlening
7. Gezonde leefomgeving
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
9. Financiering
Subtotaal clusters
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
Algemene uitkering
Dividend
Saldo van de financieringsfunctie
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

Clusters
0. Algemeen bestuur
1. Openbare orde en veiligheid
2. Verkeer en Mobiliteit
3. Economische Zaken, Recreatie en
Arbeidsmarktbeleid
4. Onderwijs
5. Sociale samenhang en leefbaarheid
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke
-818
-3.155
-5.265

77.262

93

5.152
34.376
357
6.155
46.041

-4.318

61

5.152
34.376
357
3.293
43.178

8.978 -18.780
6.366 -3.694
13.264 -3.262
289 -2.445
31.128 -47.557

273
42
817

82.555

20

0
0
0
2.767
2.767

25.396
9.940
21.235
2.590
79.768

965
3.167
6.647

86.194

83
513
230
2.764
4.614

17
117
438

86.195

213
470
987
4.606
8.933

0
299
1.147

1

130
-43
757
1.842
4.319

-17
182
708

87.518

83
513
214
2.764
4.962

0
117
820

-730
-3.114
-5.470

84.711

189

5.160
34.430
957
6.154
46.701

93.654

139
470
1.031
4.603
8.944

0
299
1.901

6.473
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7
54
600
95
756

2.710
214
1.192
116
5.609

87
41
-205

72
160
1.221

Verschil

6.137

56
-43
817
1.839
3.981

0
182
1.081

6.136

-74
0
60
-3
-337

17
0
373

saldo toevoeging
173
-16
10
0
-134
-695

2.155

168

5.160
34.430
957
3.387
43.934

9.326 -16.070
6.460
-3.480
19.166
-2.070
261
-2.329
37.821 -41.947

235
53
1.177

Realisatie begrotingsjaar
lasten
baten
verschil
4.825
784
-4.041
2.014
174
-1.840
2.989
187
-2.802

toevoeging onttrekking saldo toevoeging onttrekking
80
269
189
80
253
0
10
10
0
10
372
933
561
372
238

81.580

33

0
0
0
2.863
2.863

27.759
10.060
16.526
2.735
78.685

1.091
3.197
6.082

Begroting na wijziging
lasten
baten
verschil
4.924
810 -4.114
2.098
98 -2.000
4.213
190 -4.023

Toelichting op de balans
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Toelichting op de balans per 31 december 2015
ACTIVA
Vaste activa
De vaste activa hebben ultimo 2015 een waarde van ongeveer € 76,7 miljoen en zijn onderverdeeld in
immateriële, materiële en financiële vaste activa. De netto investeringen in de vaste activa bedroegen
in 2015 ongeveer € 750.000 inclusief verminderingen en bijdragen van derden. Op de vaste activa
werd in 2015 voor een bedrag van ongeveer € 14,6 miljoen afgeschreven en afgelost.
31-12-2015

De vaste activa bestaat uit:
€
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2014
€

1.361
66.187.487
10.559.629

3.812
67.650.593
22.945.806

76.748.477

90.600.211

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
De resterende afschrijvingstermijn van de boekwaarde van de kosten van het sluiten van geldleningen
is gelijk aan de looptijd van de lening. Nieuwe investeringen worden direct ten laste van de exploitatie
gebracht. In 2015 zijn er geen investeringen en desinvesteringen gedaan in immateriële vaste activa.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende 2015:
Boekwaarde
1-1-2015
€
Kosten sluiten geldleningen
en saldo van agio en disagio

Vermeerderingen
€

Verminderingen

Afschrijvingen

€

€

Boekwaarde
31-12-2015
€

3.812

0

0

2.450

1.362

3.812

0

0

2.450

1.362

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden onderscheiden in: investeringen met een economisch nut en
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Het onderstaande overzicht geeft
dat onderscheid van de materiële vaste activa weer.
31-12-2015
31-12-2014
€
Investeringen met economisch nut
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van
de kosten een heffing kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

€
40.000.242
23.440.966

41.502.397
23.284.639

2.746.279

2.863.557

66.187.487

67.650.593

Er zijn geen materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven.
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Investeringen met economisch nut
Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
De afschrijving vindt plaats volgens zowel de lineaire als de annuïteitenmethode, naar algemeen
aanvaarde grondslagen en is gebaseerd op de verwachte gebruiks- of levensduur.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de investeringen met een economisch nut
gedurende 2015.
Boekwaarde
VermeerVerminAfschrijBoekwaarde
1-1-2015
deringen
deringen
vingen
31-12-2015
€
€
€
€
€
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg en
waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en
installaties
Overige materiële vaste
activa

3.967.450
50.571
34.714.884

0
0
686.751

860
0
831.165

0
656
1.295.327

3.966.590
49.915
33.275.143

1.309.413
990.071

3.020
185.158

0
0

71.926
103.374

1.240.507
1.071.855

65.668

0

0

14.370

51.298

404.340

0

0

59.406

344.934

41.502.397

874.929

832.025

1.545.059

40.000.242

In bijlage 1 van deze jaarrekening is een tabel opgenomen met betrekking tot de voortgang en
uitgaven van de lopende kredieten.

Investeringen met een economisch nut , waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven.
Deze investeringen zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
De afschrijving vindt plaats volgens zowel de lineaire als de annuïteitenmethode, naar algemeen
aanvaarde grondslagen en is gebaseerd op de verwachte gebruiks- of levensduur.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de investeringen gedurende 2015.
Boekwaarde
1-1-2015
€
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg en
waterbouwkundige werken
Overige materiële vaste
activa

Vermeerderingen
€

Verminderingen
€

Afschrijvingen
€

Boekwaarde
31-12-2015
€

159.278

0

0

12.531

146.747

22.841.279

642.223

0

476.807

23.006.695

284.082

22.426

0

18.984

287.524

23.284.639

664.649

0

508.322

23.440.966

In bijlage 1 van deze jaarrekening is een tabel opgenomen met betrekking tot de voortgang en
uitgaven van de lopende kredieten.
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Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
De investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen
van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij
raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief lineair
afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven
tijdsduur. Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de investeringen in de openbare
ruimte met maatschappelijk nut gedurende 2015.
Boekwaarde
1-1-2015
€
Grond-, weg en
waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en
installaties

Vermeerderingen
€

Verminderingen
€

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2015
€

€

1.862.702

-8.072

0

108.398

1.746.232

1.000.855

51.178

0

51.986

1.000.047

2.863.557

43.106

0

160.384

2.746.279

Financiële vaste activa
De kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen
nominale waarde. Er is geen voorziening voor eventuele oninbaarheid in mindering gebracht.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de mutaties in de financiële vaste activa die
zich gedurende 2015 hebben voorgedaan.
Boekwaarde
1-1-2015
€
Kapitaalverstrekkingen aan:
deelnemingen
Leningen aan:
Woningbouwcorporaties
Deelnemingen
Overige langlopende leningen

Vermeerderingen
€

Verminderingen

Aflossing/
voorziening

€

€

Boekwaar
de 31-122015
€

50.288

0

0

0

50.288

20.381.134
1.683.540
830.844

0
0
0

0
600.024
0

12.385.340
-600.024
837

7.995.794
1.683.540
830.007

22.945.806

0

600.024

11.786.153

10.559.629

Bij de verkoop van de aandelen Essent in 2009 is overeengekomen een deel van de verkoopprijs niet
direct uit te betalen aan de verkopende aandeelhouders, maar te reserveren voor mogelijke claims
van de koper. De reservering van dit deel van de verkoopprijs heeft plaatsgevonden in een
zogenaamde escrow (geblokkeerde rekening). Op 1 januari 2015 was de vordering van de Gemeente
Tynaarlo op Verkoop B.V. € 811.512. Voor deze vordering is een voorziening gevormd voor mogelijke
oninbaarheid ad € 811.512 die in mindering is gebracht op de leningen aan deelnemingen.
In 2015 is uit deze escrow een bedrag van € 600.024 vrijgevallen. Zowel de vordering als de
voorziening zijn met dit bedrag afgenomen. Omdat de hele vordering was voorzien, heeft de vrijval
een positief effect op de exploitatie.
Gezien het faillissement van Zand Experience B.V. in maart 2015 is bij de jaarrekening van 2014 voor
het restant van de lening ad € 120.000 een voorziening gevormd.
Een lening van € 12 miljoen die rechtstreeks was doorgeleend aan de Stichting Eelder Woningbouw is
in overleg met de Stichting Eelder Woningbouw omgezet in een garantstelling.
Op de leningen wordt in 2016 een bedrag afgelost van € 387.142.
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Vlottende activa
Voorraden
De voorraden worden uitgesplitst naar de onderstaande categorieën. Op de geactiveerde bedragen
zijn de voorzieningen: Egalisatie initiatieven € 168.333 (v.j. € 135.919) en voorziening afwaardering
gronden € 11.949.720 (v.j. € 12.062.540 ) in mindering gebracht.
31-12-2015
€
Grond- en hulpstoffen, niet in exploitatie genomen bouwgronden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Geactiveerde kosten initiatieven

31-12-2014
€

4.610.988
33.291.502
841.854

4.985.102
39.714.061
871.079

38.744.344

45.570.242

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de marktwaarde
lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt een verliesvoorziening getroffen voor het
verschil tussen de boekwaarde en de lagere marktwaarde of wordt afgewaardeerd naar deze lagere
marktwaarde. Indien de noodzakelijke waardecorrectie via het treffen van een voorziening is gedaan
dan wordt de voorziening verhoogd of verlaagd wanneer de marktwaarde in een later stadium verder
afneemt dan wel weer oploopt.

Niet in exploitatie genomen (bouw)gronden (NIEGG)
Zoals ook aangegeven in de paragraaf Grondbeleid heeft de commissie BBV een aantal voorstellen
uitgewerkt. Een daarvan leidt tot het afschaffen van de categorie “Niet in exploitatie genomen
gronden” (NIEGG). Deze wijziging heeft invloed op de huidige methodiek van kostentoerekening aan
deze gronden. Het is – zo is het voornemen met ingang 1 januari 2016 – niet meer toegestaan om
rente of andere indirecte kosten toe te rekenen aan gronden niet zijnde bouwgronden in exploitatie.
Het is aan de gemeente om af te wegen of en op welk moment deze gronden in aanmerking komen
om te worden ontwikkeld en opgenomen worden in een actieve grondexploitatie.
In onderstaande tabel worden de boekwaarden aan het begin van het jaar, de vermeerderingen en
verminderingen, evenals de afwaardering weergegeven van de projecten niet in exploitatie (NIEGG).
Boekw aarde
1-1-2015

Project
Verspreide Gronden
Vriezerbrug Zuid

Uitgaven

Ontvangsten Afw aardering

Boekw aarde
31-12-2015

Exploitatie

Boekw aarde
per m 2

632.787

36.413

0

-12.263

0

681.463

2,80

0

1.700.823

3,80

142.794

2,60

1.526.125

54.820

43.587

-163.465

Loopstukken fase 2

142.794

4.998

0

4.998

Tienelsw olde

304.736

20.102

0

0

0

324.838

9,71

Prins Bernardhoeve

362.365

12.683

0

0

0

375.048

22,73

37.065

1.297

0

0

0

38.362

0

-58

158.000

0

-158.058

19.072

667

0

667

19.072

2,60

270.066

9.452

0

9.452

270.066

2,30

1.058.522

3,30

Goudenregenlaan
Woningen Orangjepolder
Broekveldt
Percelen Brongebied
Gronden De Bronnen
Totaal

833.780

29.635

0

-195.107

4.128.790

170.009

201.587

-355.718

-158.058

0

4.610.988

Met uitzondering van de gronden in Tienelswolde en de Prins Bernardhoeve, betreffen de
boekwaarden per m2 de afgewaardeerde boekwaarden. Dat wil zeggen dat deze gronden zijn
afgewaardeerd tot het niveau van de huidige marktwaarde van de grond.
Zoals te doen gebruikelijk worden de overige gronden aan het einde van ieder jaar getaxeerd naar de
huidige marktwaarde. Hieruit is gebleken dat de waarde van de gronden welke zijn ondergebracht in
de projecten Verspreide gronden, Vriezerbrug Zuid en een deel van de gronden van het voormalig
project De Bronnen, hoger ligt dan de gehanteerde marktwaarde. Door deze herwaardering valt een
deel van de eerder gevormde voorziening, namelijk € 370.835 vrij ten gunste van het
exploitatieresultaat.
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De overige afwaarderingen (ca. € 15.000) betreffen afwaarderingen tot het niveau van de huidige
marktwaarde van de grond.
Vanaf 2016 zijn de gronden van het Business Park Ter Borch (voorheen Kranenburg Zuid)
overgeheveld naar bouwgronden in exploitatie. Vanaf deze datum is tevens de verkennende
grondexploitatie omgezet in een grondexploitatie welke is aan uw raad ter vaststelling is aangeboden.
Conform beleid wordt bij huuropzegging van woningen in de Oranjepolder te Paterswolde bezien of de
woning beschikbaar moet blijven dan wel kan worden verkocht. Ingezet wordt op geleidelijke verkoop
van deze voormalige huurwoningen gemeentelijk woningbedrijf. In 2015 is na huuropzegging een
woning verkocht waardoor ca. € 158.000 ten gunste komt van het exploitatieresultaat.
In exploitatie genomen gronden
De gemaakte kosten voor de in exploitatie genomen gronden mogen worden geactiveerd omdat een
grondexploitatie geen eenjarig proces is. Indien de verwachting is dat de geactiveerde kosten niet
volledig kunnen worden terugverdiend, dient dit gedeelte onmiddellijk te worden afgewaardeerd en of
als verlies te worden genomen.

In de volgende tabel wordt het boekwaardeverloop weergegeven van de projecten in exploitatie.
Boekw aarde
1-1-2015

Project
Oude Tolw eg

Uitgaven

Afw aardering Boekw aarde
Ontvangsten w instnem ing 31-12-2015

-231.314

38.035

586.585

Donderen

89.351

27.818

413

116.756

Ter Borch

29.400.274

4.144.103

10.468.133

23.076.244

Zuidoevers Zuidlaardermeer

1.517.410

101.842

185.123

Vriezerbrug bedrijventerrein

2.044.338

134.080

69.745

855.344

2.681.113

2.938.440

598.017

6.894.000

549.186

862.748

6.580.438

40.569.403

7.676.177

15.111.187

Business Park Ter Borch
Groote Veen
Totaal

-400.000

-379.864

1.434.129
242.891

-157.109

1.865.782

33.291.502

In de onderstaande tabel worden, naast de nog te maken kosten en opbrengsten, ook de voorziene
resultaten op contante waarde vermeld. De verwachte winstvoorraad op contante waarde voor de
toekomst is ruim € 9 mln.
In het jaar 2015 worden in de geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2016 geen verliezen
voorzien.
Omdat de markt van bedrijventerreinen nog steeds slecht is, is het berekend risico voor
bedrijventerrein Vriezerbrug evenals vorig jaar voorzien ten laste van het exploitatieresultaat 2015.

Nog te
maken
kosten

Project

Voorzien
Nog te
resultaat op
ontvangen
contante
opbrengsten
waarde

Oude Tolweg

157.240

748.694

837.790

Donderen

194.024

447.527

124.859

Ter Borch

23.773.764

54.617.508

5.820.729

Business Park Ter Borch

16.151.625

17.341.388

344.030

Zuidoevers Zuidlaardermeer

797.485

2.498.482

225.974

Vriezerbrug bedrijventerrein

596.058

3.438.140

684.522

3.587.247

11.770.251

1.332.852

45.257.443

90.861.990

9.370.756

Groote Veen
Totaal

118

Initiatieven
Naast de gronden niet in exploitatie en in exploitatie, zijn er herstructureringsprojecten (dorpskernen)
en heeft de gemeente een faciliterende rol bij particuliere bouwplaninitiatieven. Bij deze laatste
bouwplaninitiatieven worden de verhaalbare kosten doorgelegd naar de initiatiefnemer door middel
van een anterieure overeenkomst.
In onderstaande tabel worden de boekwaarden van de geactiveerde kosten van de initiatieven
weergegeven. Het is onzeker of de geactiveerde kosten van de overige initiatieven ook daadwerkelijk
doorberekend kunnen worden aan de initiatiefnemers. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat
doorberekende kosten deels moeten worden terugbetaald vanwege overeengekomen
nabetalingsclausules. Om deze reden is er een voorziening gevormd van minimaal hetzelfde bedrag.

Boekw aarde
1-1-2015

Initiatieven
Centrumplan Eelde

950.000

Generaal Snijdersw eg

-34.026

OBS Patersw olde Noord
Overige initiatieven
Totaal

Uitgaven

Ontvangsten Afw aardering Voorziening

122.285

Boekw aarde
31-12-2015

155.060

917.225
-34.026

14.383

12.378

-59.358

116.252

870.999

250.915

26.761

0

92.586

32.414

-68.106

247.646

32.414

841.854

De boekwaarde van dorpskern Eelde is afgewaardeerd met ruim € 30.000. Dit bedrag is ten laste
gekomen van het exploitatieresultaat 2015. De afwaardering van de overige initiatieven betreffen
gemaakte kosten welke niet doorbelast kunnen worden en of kosten waarvoor geen algemeen budget
beschikbaar is. Deze afwaardering is ten laste gebracht van de voorziening initiatieven.
Verloop budget initiatieven
Saldo per
1-1-2015

Toevoeging

Onttrekking

Saldo per
31-12-2015

135.919

125.000

92.586

168.333

135.919

125.000

92.586

168.333

Per 31 december 2015 is de boekwaarde van de geactiveerde kosten van de overige lopende
initiatieven € 100.226.
Het verschil tussen het saldo van de voorziening en de geactiveerde boekwaarde van de initiatieven is
ca. € 68.000. Dit bedrag dient als buffer voor de al aangegane verplichtingen en mogelijke
terugbetalingen m.b.t. nabetalingsclausules.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of korter kunnen als volgt
worden gespecificeerd.

Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

Saldo
Per
31-12-2015
€
4.081.386
1.530.188
2.331.040
7.942.614

Voorziening
oninbaarheid
€
0
265.671
0
265.671

Gecorrigeerd saldo
per
per
31-12-2015 31-12-2014
€
€
4.081.386
3.015.831
1.264.517
1.395.170
2.331.040
693.358
7.676.943

5.104.359

Het saldo van de vorderingen op openbare lichamen hebben voornamelijk betrekking op een
vordering op de Gemeente Groningen en voorschotten compensabele BTW.
Aan de voorziening voor oninbaarheid is in 2015 € 36.534 toegevoegd.
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Liquide middelen
31-12-2015
€

31-12-2014
€

Kassaldi
Banksaldi

4.893
37.717

3.426
5.949

42.610

9.375

Overlopende activa
De overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar en worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
31-12-2015
€

31-12-2014
€

Nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel
Overige overlopende activa

111.290
3.317.154

0
1.672.494

3.428.444

1.672.494

Nog te ontvangen bedragen inzake uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Saldo
1-1-2015

Toevoeging

€
Subsidie Brinkenplan
Subsidie Fietspad Legroweg

Ontvangen
bedragen

€

€

Saldo
31-12-2015
€

0
0

97.830
13.460

0
0

97.830
13.460

0

111.290

0

111.290

Overige overlopende activa
De overige overlopende activa zijn onder te verdelen in de volgende posten:
31-12-2015
€
Vooruitbetaalde bedragen
Afvalstoffenheffing
Afrekening Penvoerder Emmen
Wecycle/Afvalfonds
Toeristenbelasting
Nog te ontvangen leges
Afrekening ISD
Afrekening Alescon
Overige overlopende activa
Detacheringvergoedingen personeel
Teruggave VRD
e
Nog te ontvangen huur sportzalen 4 kwartaal
Forensenbelasting

31-12-2014
€

765.305
614.757
500.000
295.714
287.956
168.880
135.279
131.887
117.628
81.157
79.801
77.790
61.000

26.396
633.118
0
218.130
370.000
162.996
0
0
12.307
0
128.341
75.847
45.359

3.317.154

1.672.494
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Vaste Passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is te verdelen in de volgende posten:
31-12-2015
€
Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming

31-12-2014
€

13.674.525
26.006.903
6.136.980

14.086.010
28.231.316
1.345.507

45.818.408

43.662.833

Algemene reserves
Het verloop van de algemene reserves in 2015 wordt in het onderstaande overzicht per reserve
weergegeven.
Saldo
per
1-1-2015
€
Algemene reserve calamiteiten
Algemene reserve grote investeringen
Algemene reserve met inkomensfunctie

Best.
Resultaat
2014
€

Toevoeging

Onttrekking

€

Saldo
31-122015
€

€

6.555.921
1.721.919
5.808.170

0
729.107
920.291

229.457
1.209.008
235.496

1.313.480
2.185.868
235.496

5.471.898
1.474.166
6.728.461

14.086.010

1.649.398

1.673.961

3.734.844

13.674.525

Een deel van deze Algemene reserves is vrij besteedbaar.
Voor 2016 liggen er al claims op deze reserve voor bijna € 2,5 miljoen. Daar staan ook stortingen
tegenover ten bedrage van € 2.3 miljoen.

Bestemmingsreserves
Het verloop van de totale bestemmingsreserves in 2015 wordt in het onderstaande overzicht
weergegeven. De mutaties van de verschillende bestemmingsreserve worden weergegeven in bijlage
2 van deze jaarrekening.
Saldo
per
1-1-2015
28.231.316

Best.
Resultaat
2014
€
-303.891

28.231.316

-303.891

€
Bestemmingsreserves

Toevoeging

Onttrekking

Saldo
31-12-2015

4.017.846

5.938.368

€
26.006.903

4.017.846

5.938.368

26.006.903

€

€
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Voorzieningen
Voorzieningen zijn in grote lijnen gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken
verplichtingen. c.q. het voorzienbare verlies. De voorzieningen dubieuze debiteuren € 385.671
(v.j. € 349.138), voorziening egalisatie initiatieven € 168.333 (v.j. € 135.920), voorziening afwaardering
gronden € 11.949.720 (v.j. € 12.062.543) zijn verantwoord onder de vlottende activa. De voorziening
vordering verkoop Essent € 211.487 (v.j. € 811.512) is in mindering gebracht op de financiële vaste
activa. De overigevoorzieningen zijn als volgt onder te verdelen:

Saldo
per
1-1-2015
€
Voorziening voor verplichtingen en risico’s
Voorziening ter egalisatie van de kosten
Voorziening voor middelen van derden met
gebonden bestemming

Toevoeging

Aanwending

€

€

Saldo
per
31-12-2015
€

663.995
1.704.205
4.200.098

36.608
1.110.240
101.667

197.429
831.182
102.834

503.174
1.983.263
4.198.931

6.568.298

1.248.515

1.131.445

6.685.368

Er heeft een vrijval plaatsgevonden van de voorziening gebouwenbeheer ten bedrage van € 65.073.
De mutaties van de verschillende voorzieningen worden weergegeven in bijlage 2 van deze
jaarrekening.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
In het onderstaande overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar
2015.
Saldo
1-1-2015
€
Onderhandse leningen van binnenlandse
banken en overige financiële instellingen

Vermeerderingen

Aflossingen

€

€

Saldo
31-12-2015
€

83.069.091

0

17.689.100

65.379.991

83.069.091

0

17.689.100

65.379.991

De vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen
nominale waarde. De totale rentelast voor het jaar 2015 met betrekking tot bovenstaande leningen
bedraagt € 2.762.008
In 2016 wordt € 8.695.565 op deze leningen afgelost.
Een lening van € 12 miljoen die rechtstreeks was doorgeleend aan de Stichting Eelder Woningbouw is
in overleg met de Stichting Eelder Woningbouw omgezet in een garantstelling.
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Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.
De waardering van de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
geschiedt tegen nominale waarde. Deze schulden kunnen als volgt onderverdeeld worden.
31-12-2015
€
Banksaldi
Overige schulden

31-12-2014
€

3.106.541
2.684.656

1.352.916
5.190.887

5.791.197

6.543.803

31-12-2015

31-12-2014

Overlopende passiva
De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

€
Vooruitontvangen bedragen uitkeringen met specifiek bestedingsdoel
Overige overlopende passiva

€
885.517
2.077.223

1.092.620
2.020.014

2.962.740

3.112.634

Vooruitontvangen bedragen inzake uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Fonds werk en inkomen
Huisvesting gehandicapten.
Aanleg rolstoelvriendelijke bushaltes
Instandhouding monumenten (BRIM)
ISV Centrumplan Paterswolde
Rijksbijdrage BBZ
Beter benutten Drenthe
Bodemknooppunt Vries
Fietspad Westerseweg Midlaren
Fietspad Oude Tolweg
Fietspad Mandelanden
Fietspad Madijk
Fietspad Kerkweg

Saldo
31-12-2014
€
187.893
34.372
75.519
20.363
500.000
211.176
53.297
10.000
0
0
0
0
0

1.092.620

Toevoeging
0
0
0
8.592
0
135.279
0
0
2.316
45.334
16.400
53.014
32.614

187.893
0
11.593
20.058
0
211.176
41.490
10.000
0
0
4.548
10.894
0

Saldo
31-12-2015
€
0
34.372
63.926
8.897
500.000
135.279
11.807
0
2.316
45.334
11.852
42.120
32.614

293.549

497.652

888.517

€

Vrijgevallen
€
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Langlopende financiële verplichtingen
In onderstaande tabel staan de contracten met de looptijd van 1 jaar of langer met een bedrag van
€ 40.000 of meer. Deze tabel wordt in de volgende versie toegevoegd.

Organisatie

Omschrijving

Alescon

groenonderhoud, catering, schoonmaak

Gansewinkel Oost BV, van

huishoudelijk afval, KCA, glas

Attero Noord BV

verwerken huishoudelijk afval, gft, kunststof

BANN Personeelsdiensten bv

inhuur diverse medewerkers

GetronicsPinkRoccade

basisregistraties huur/onderhoud

E.ON

elektriciteit levering

Imtech Infra bv

herstel storingen

Main Energie

gaslevering

Maatschap Hartlief-Lammers

sloten schonen e.d.

Enexis BV

netwerk grootverbruik, lichtmasten

Sight Landscaping bv

gazononderhoud

CSN Groep

ict materiaal, ondersteuning, upgrade

RICOH Nederland B.V.

huur, onderhoud en reprokosten

Olie Distributie Noord bv
Timmer- en aann.bedrijf G.
Geerts

levering brandstof

Antea Nederland bv

GBI, BOR

Stetech B.V.

storingen en herstelwerkz.heden

KPN Telecom

internet, vast, mobiel

AON

brandverzekering, glasverzekering

Kropman installatietechniek

herstel en vervanging

KPN Lokale Overheid

Gemnet

GemeenteOplossingen bv

service- en supportcontract

Data B Mailservice B.V.

printen en verzending aansl.biljetten

Vodafone Libertel BV

abonnementen

Circle Software Group bv

dienstverlening pakket Verseon

Roxit bv

gebruiksrecht Squit

Raet bv

salarisverwerking 2015

Libau

welstand

Tolner U.

vergoeding beheer sporthal

Post NL bv

portikosten 2015

Horlings en Eerbeek

Aeolus Front

Vicrea

onderhoud en implementatie GIS loket

Doorenbos bv

voorzieningen Zuidlaardermarkt

Quercus

boomonderhoud

Ziut B.V.

onderhoud, vervanging verlichting wegen

Area Reiniging

transport en sorteren plastic

BAM

onderhoud w-installaties

Janssen en Fritsen Sport bv

diverse materialen

reparaties en renovaties gebouwen
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Gegarandeerde geldleningen
Hoofdsom

Gegarandeerde geldleningen als
achtervang
Gegarandeerde geldleningen als
garant

€
32.462.658

50%

34.669.370

Saldo
31-12-2015
€
30.326.074

22.010.210

100%

11.451.343

21.068.497

21.068.497

46.120.713

51.394.571

36.231.534

54.472.868

Dekking
%

Saldo
1-1-2015
€

Risicodragend
€
15.163.037

Een lening van € 12 miljoen die rechtstreeks was doorgeleend aan de Stichting Eelder Woningbouw is
in overleg met de Stichting Eelder Woningbouw omgezet in een garantstelling.
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WNT
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Toelichting op
de clusterrekening
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Algemene toelichting op de effecten van de urenregistratie binnen gemeente Tynaarlo
Algemeen
In totaliteit zijn er over 2015 bijna 36.000 uren minder geschreven dan begroot. Dit heeft voornamelijk
te maken met ziekte en vacatures die misschien zijn vervallen door het invullen van taakstellingen,
vacatures die zijn ingevuld door inhuur van derden en vacatures die niet zijn ingevuld. Het aantal van
36.000 uur komt neer op bijna 23 fte.
In het overzicht hieronder is aangegeven hoe de werkelijke uren op diverse onderdelen zijn
uitgevallen ten opzichte van begrote uren.
Overzicht 2015
werkelijk Begroot verschil
Totaal aantal uren

319.677

355.970

36.293

190.027

211.168

21.141

9.571

8.586

-985

11.867

14.851

2.984

Bouwkunde

4.392

3.237

-1.155

Grondbedrijf

11.685

11.929
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Indirect productief

39.407

50.197

10.790

Accomodatiebeleid

3.437

4.005

568

895

535

-360

48.396

51.462

3.066

Onderverdeling in
uren
Algemene dienst
Programma 9 Riolering
Programma 12
Reiniging

Projecten
Verdeeldienst

Toelichting
Algemene dienst
Zoals in bovenstaande tabel is te zien, zijn er minder uren geschreven op de programma’s. Dit heeft
voornamelijk te maken met vacatures die misschien zijn vervallen door het invullen van taakstellingen,
vacatures die zijn ingevuld door inhuur van derden en vacatures die niet zijn ingevuld. Hierdoor
ontstaan grote voordelen op de diverse clusters.
Programma 9 – riolering & programma 12 – afval en reiniging
Deze programma’s zijn programma’s met 100% kostendekking. De kosten die op deze programma’s
worden verantwoord, worden gedekt door de afvalstoffenheffing en reinigingsheffing die de gemeente
bij de burgers in rekening brengt. Als er minder uren dan begroot op deze programma’s worden
verantwoord, dan kan dit een negatief effect hebben op het resultaat van de algemene dienst
(gemeente). In 2015 zijn op het programma riolering 985 uur meer geschreven en op het programma
reiniging 2.984 uur minder verantwoord dan in de primitieve begroting was voorzien. Per saldo zijn op
deze programma’s met 100% kostendekkendheid 1.999 uren minder verantwoord.
Grondbedrijf
In de primitieve begroting 2015 is opgenomen dat 11.699 uren gemaakt zouden worden ten gunste
van grondexploitaties. Gedurende het boekjaar bleek dat de afdeling gemeentewerken meer uren ging
maken en de afdeling grondzaken minder uren dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een positieve
bijstelling van plus 1.630 uur in de voorjaarsbrief en een nehatieve bijstelling van 1.400 uur in de
najaarsbrief. Per saldo is het verschil op de uren in de grondexploitaties minimaal.
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Cluster 0 || Algemeen bestuur
Lasten
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen
2.378.382
22.746
317.202
-10.000
2.155.859
60.000
4.851.443
72.746

Programma
1. Algemeen Bestuur
5. Communicatie
6. Publiekszaken
Totaal lasten

Begroting
Totaal
2.401.128
307.202
2.215.859
4.924.188

Werkelijk
2015
2.425.570
403.329
1.996.263
4.825.161

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
301.513
-104.084
197.429
0
0
0
558.815
54.000
612.815
860.328
-50.084
810.244

Werkelijk
2015
201.321
0
582.358
783.679

Verschil
-24.442
-96.127
219.596
99.027

Baten
Programma
1. Algemeen Bestuur
5. Communicatie
6. Publiekszaken
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil
-3.892
0
30.457
26.565

3.991.115

122.829

4.113.944

4.041.482

72.462

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

80.000
141.182
-61.182

0
127.743
-127.743

80.000
268.925
-188.925

80.000
252.728
-172.728

0
16.197
-16.197

Resultaat na bestemming

3.929.933

-4.914

3.925.019

3.868.754

56.265

Binnen cluster 0 is sprake van een positief resultaat voor bestemming van € 73.000. De belangrijkste
afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt een tabel waar het resultaat
voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de mutaties
op de reserves is opgenomen in bijlage 2 bij deze jaarrekening.
Programma 1

Algemeen bestuur

Het programma algemeen bestuur heeft per saldo een nadeel van € 21.000. Dit nadeel ontstaat met
name door een nadeel op de apparaatskosten van € 17.000. Het nadeel wat er daarnaast nog
bestaat, is niet verder toegelicht gezien de geringe omvang.
Programma 5

Communicatie

Het programma communicatie kent een nadeel van € 96.000. Dit nadeel ontstaat met name door een
nadeel op de apparaatskosten van € 99.000. Het voordeel wat er daarnaast nog is, is niet verder
toegelicht gezien de geringe omvang.
Programma 6

Publiekszaken

Het programma publiekszaken kent een voordeel van € 189.000. Dit voordeel ontstaat met name door
het saldo van de apparaatskosten, voordeel van € 196.000, en een nadeel op de reisdocumenten van
per saldo € 36.000. Dit nadeel lichten we nader toe.
Reisdocumenten
Op reisdocumenten is per saldo een tekort van € 36.000 te zien. Het lijkt hier om een structureel beeld
te gaan wat zich al meerdere jaren heeft voorgedaan. In de voorjaarsbrief zal dan ook een voorstel tot
bijstelling worden opgenomen.
Overzicht afwijkingen cluster 0
Programma
6
1
5
6

Lasten
8.000
-17.000
-99.000
196.000
11.000
99.000
Afgerond op € 1.000

Baten
-44.000

18.000
-26.000

V/N
V/N
N
N
V
V/V
V/N

Toelichting afwijking op de begroting
Reisdocumenten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Overige verschillen
Resultaat cluster 0
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Cluster 1 || Openbare orde en veiligheid
Lasten
Programma
3. Brandweer en rampenbestrijding
4. Openbare orde en veiligheid
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
1.489.272
0
1.489.272
598.749
10.000
608.749
2.088.020
10.000
2.098.020

Werkelijk
2015
1.482.025
531.538
2.013.564

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
5.063
79.000
84.063
13.941
0
13.941
19.004
79.000
98.004

Werkelijk
2015
156.700
16.893
173.593

Verschil
7.246
77.210
84.457

Baten
Programma
3. Brandweer en rampenbestrijding
4. Openbare orde en veiligheid
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil
-72.638
-2.952
-75.590

2.069.017

-69.000

2.000.017

1.839.971

160.046

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

0
95.000
-95.000

0
-85.000
85.000

0
10.000
-10.000

0
10.000
-10.000

0
0
0

Resultaat na bestemming

1.974.017

16.000

1.990.017

1.829.971

160.046

Binnen cluster 1 is sprake van een positief resultaat voor bestemming van € 160.000. De belangrijkste
afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt een tabel waar het resultaat
voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de mutaties
op de reserves is opgenomen in bijlage 2 bij deze jaarrekening.
Programma 3

Brandweer en rampenbestrijding

Het programma brandweer en rampenbestrijding kent een voordelig resultaat voor bestemming van €
80.000. Dit voordeel ontstaat door één grote afwijking.
VRD
De VRD heeft over 2015 een positief verwacht resultaat van € 1,4 mln behaald. Ons aandeel daarvan
bedraagt ongeveer € 80.000. We verwachten dat dit bedrag zal worden uitgekeerd aan de
deelnemende gemeentes. Derhalve ontstaat een voordeel van € 80.000.
Programma 4

Openbare orde en veiligheid

Het programma openbare orde en veiligheid kent een voordeel van € 80.000. Dit voordeel ontstaat
met name door een voordeel op de apparaatskosten ad € 37.000 en een voordeel op openbare orde
ad € 30.000. Dit laatste voordeel lichten we nader toe.
Openbare orde
Op het budget openbare orde is een bedrag van € 30.000 overgebleven. Dit geld is bedoeld voor de
inhuur van Boa’s ten behoeve van de Drank & Horecawet en flexibele inhuur ten behoeve van de
openbare ruimte en evenementen. Door flexibele en efficiënte inzet van onze eigen medewerkers
hebben we in 2015 deze middelen niet volledig hoeven in te zetten. In 2016 gaan we de controles op
de drank en horeca intensiveren en zal er meer inzet zijn in het publieke domein voor jeugdoverlast in
de grote kernen. We verwachten dan ook deze middelen in 2016 wel volledig in te gaan zetten.
Overzicht afwijkingen cluster 1
Programma
4
4
3
4

Lasten

30.000
6.000
37.000
11.000
84.000
Afgerond op € 1.000

Baten
80.000

-4.000
76.000

V/N
V
V
V
V
V/N
V/V

Toelichting afwijking op de begroting
VRD
Openbare orde
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Overige verschillen
Resultaat cluster 1
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Cluster 2 || Verkeer en mobiliteit
Lasten
Programma
8. Wegen
13. Verkeer en vervoer
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
2.805.141
856.840
3.661.981
539.923
11.175
551.098
3.345.064
868.015
4.213.079

Werkelijk
2015
2.476.366
512.536
2.988.903

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
18.617
117.000
135.617
33.473
20.699
54.172
52.089
137.699
189.788

Werkelijk
2015
132.505
54.036
186.540

Verschil
1.185.614
38.562
1.224.176

Baten
Programma
8. Wegen
13. Verkeer en vervoer
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil
3.112
136
3.248

3.292.974

730.316

4.023.290

2.802.362

1.220.928

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

90.000
0
90.000

281.737
932.566
-650.829

371.737
932.566
-560.829

371.737
237.834
133.903

0
694.732
-694.732

Resultaat na bestemming

3.382.974

79.487

3.462.461

2.936.266

526.196

Binnen cluster 2 is sprake van een positief resultaat voor bestemming van € 1.221.000. De
belangrijkste afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt een tabel waar
het resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in
de mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 2 bij deze jaarrekening.
Programma 8

Wegen

Het programma wegen laat een voordeel van € 1.183.000 zien. Dit voordeel is, naast een voordeel op
de apparaatskosten ad € 28.000, de optelsom van met name een aantal voordelen. Onderstaand zijn
de belangrijkste afwijkingen nader uitgewerkt.
Wegen en groot onderhoud wegen
Ten opzichte van de begroting wegen en onderhoud wegen is een bedrag van € 376.000 niet besteed.
Hiervan heeft € 100.000 betrekking op een per abuis verkeerd om verwerkte begrotingswijziging bij de
najaarsbrief 2015. Deze middelen horen eigenlijk thuis bij groen (programma 10, cluster 7). Tekstueel
was de wijziging in de najaarsbrief wel goed aangegeven. Bij groen zit dan ook een even groot
nadeel. Het resterende voordeel ad € 276.000 is ontstaan uit een combinatie van forse
aanbestedingsvoordelen die pas op het einde van het jaar naar boven zijn gekomen, meevallers in de
uitvoering, slecht weer in het laatste kwartaal van 2015 wat veel vertraging tot gevolg heeft gehad bij
straatwerk en betonfietspaden. Deze vertraagde werkzaamheden schuiven door naar 2016.
Daarnaast hebben we voor ongeveer € 95.000 aan subsidie voor diverse fietspaden ontvangen wat
niet geraamd was. Hierin zit ook subsidie ad € 67.000 voor fietspad Legroweg waarvan de uitvoering
reeds in 2014 heeft plaatsgevonden.
Voor 2016 is de werkwijze veranderd. We gingen altijd eerst wegen inspecteren en dan pas
aanbesteden. We gaan de raambestekken nu gelijktijdig maken met het inspecteren, zodat voor de
vakantieperiode het grootste onderhoud al achter de rug is.
Maatschappelijk krediet Dorpsagenda Vries
De raad heeft in december 2015 besloten tot het verlenen van een maatschappelijk krediet voor Vries.
Gezien het moment van besluitvorming hebben geen uitgaven meer plaatsgevonden in 2015 en zijn
ook de geraamde inkomsten nog niet gerealiseerd. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de
reserve. Per saldo is het resultaat na bestemming nul.
Maatschappelijk krediet Dorpsstraat-Berkenlaan
De bestemmingsplanprocedure van de rotonde in Tynaarlo heeft langer geduurd dan gepland
waardoor in 2015 bijna nog geen uitgaven hebben plaatsgevonden op het maatschappelijke krediet.
Dit geeft een voordeel van € 295.000. Hier staat een even grote lagere onttrekking van de reserve
tegenover waardoor het resultaat na bestemming op nul uitkomt.
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Programma 13
Verkeer en vervoer
Het programma verkeer en vervoer kent een voordeel van € 38.000. Dit voordeel ontstaat voor een
bedrag van € 17.000 uit afwijkingen op de apparaatskosten. Het overige verschil bestaat uit een
aantal geringe afwijkingen die gezien hun omvang niet zijn toegelicht.
Overzicht afwijkingen cluster 2
Programma
8
8
8
8
8
13

Lasten
243.000
133.000
500.000
295.000
28.000
17.000
8.000
1.224.000

Baten
95.000
-100.000

2.000
-3.000

V/N
V
V/V
V/N
V
V
V
V/V
V/N

Toelichting afwijking op de begroting
Wegen
Groot onderhoud wegen
Maatschappelijk krediet Dorpsagenda Vries
Maatschappelijk krediet Dorpsstraat-Berkenlaan
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Overige afwijkingen
Resultaat cluster 2

Afgerond op € 1.000
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Cluster 3 : Economische Zaken, Recreatie
Lasten
Programma
30. Arbeidsmarktbeleid
18. Recreatie en toerisme
19. Economische zaken
Totaal lasten

Primitieve
begroting
0
311.442
588.912
900.354

Begrotings- Begroting
wijzigingen
Totaal
0
0
60.575
372.017
129.977
718.889
190.552
1.090.906

Werkelijk
2015

Begrotings- Begroting
wijzigingen
Totaal
0
0
0
0
34.977
273.069
34.977
273.069

Werkelijk
2015

Verschil

0
285.918
679.141
965.059

0
86.099
39.748
125.847

Baten
Programma

Primitieve
begroting

30. Arbeidsmarktbeleid
18. Recreatie en toerisme
19. Economische zaken
Totaal baten

0
0
238.092
238.092

Resultaat voor bestemming

662.263

155.575

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

17.000
0
17.000

Resultaat na bestemming

679.263

Verschil

0
0
234.679
234.679

0
0
38.390
38.390

817.838

730.381

87.457

0
0
0

17.000
0
17.000

0
0
0

17.000
0
17.000

155.575

834.838

730.381

104.457

Cluster 3 heeft een positief resultaat voor bestemming van € 87.000. De belangrijkste afwijkingen voor
bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel waar het resultaat voor
bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de mutaties op de
reserves is opgenomen in bijlage 2 bij deze jaarrekening.
Programma 18
Recreatie en toerisme
Het programma recreatie en toerisme laat een voordeel zien van € 86.000. Dit voordeel is opgebouwd
uit een voordeel op het leefbaarheidsfonds van € 40.000, de apparaatskosten van € 13.000 en een
aantal kleinere afwijkingen die niet zijn toegelicht vanwege hun geringe omvang.
Leefbaarheidsfonds
Op 17 maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van het Leefbaarheidsfonds
Tynaarlo. Dit fonds is bedoeld 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. In 2015 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven
waarvan ca € 10.000 daadwerkelijk is uitgekeerd. De uitgaven zijn afhankelijk van de aanvragen.
Programma 19
Economische zaken
Het programma economische zaken kent een voordeel van € 1.000 voor bestemming. Dit is het saldo
van een aantal voor- en nadelen. De grootste afwijkingen lichten we toe.
Economische zaken/Tynaarlo Verbindt
De raad heeft voor een periode van 4 jaar € 100.000 ter beschikking gesteld voor uitvoering van
economisch beleid. Van de beschikbare middelen 2015 op economische zaken/Tynaarlo Verbindt is in
2015 een bedrag van € 64.000 niet besteed. De voornaamste reden dat niet alle middelen besteed
zijn, is gelegen in het feit dat we geen initiatieven hebben ontvangen die we vanuit dit budget zouden
kunnen cofinancieren. Dit budget is volgens de kadernota Tynaarlo Verbindt bestemd om in te zetten
als hefboom voor het realiseren van de ambities uit dit plan (geld met geld maken).
Markten
De lasten op markten vallen in 2015 € 36.000 hoger uit dan geraamd en de baten vallen € 16.000
lager uit. In totaal geeft dat een nadeel van € 52.000. In het nadeel op de markten zit een taakstelling
van € 28.000. Deze is opgevoerd bij de voorjaarsbrief 2015. Bij de voorjaarsbrief zijn de budgetten
van markten geactualiseerd. Aan de opgenomen taakstelling kan pas invulling gegeven worden als er
duidelijkheid komt over de toekomst van de markten en de Zuidlaardermarkt in het bijzonder. Eerst
komt er een onderzoek naar onder andere de exploitatie van de Zuidlaardermarkt. Bij het opstellen
van de begroting 2017 zal duidelijk zijn wat de uitkomsten van het onderzoek betekenen voor de

133

taakstelling op de Zuidlaardermarkt. De lagere inkomsten op markten zijn met name veroorzaakt
doordat twee attracties van de kermis bij de Zuidlaardermarkt hebben afgezegd.
Overzicht afwijkingen cluster 3
Programma
18
19
19
18
19

Lasten
40.000
64.000
-36.000
13.000
-1.000
46.000
126.000

Baten

-17.000

-21.000
-38.000

V/N
V
V
N/N
V
N
V/N
V/N

Toelichting afwijking op de begroting
Leefbaarheidsfonds
Economische zaken/Tynaarlo Verbindt
Markten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Overige afwijkingen
Resultaat cluster 3

Afgerond op € 1.000
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Cluster 4 : Onderwijs
Lasten
Programma
25. Lokaal onderwijsbeleid
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
3.563.211
-366.491
3.196.720
3.563.211
-366.491
3.196.720

Werkelijk
2015
3.166.735
3.166.735

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
181.014
-139.296
41.718
181.014
-139.296
41.718

Werkelijk
2015
52.777
52.777

Verschil
29.985
29.985

Baten
Programma
25. Lokaal onderwijsbeleid
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil
-11.059
-11.059

3.382.198

-227.195

3.155.002

3.113.958

41.044

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

117.086
307.761
-190.675

0
-8.462
8.462

117.086
299.299
-182.213

117.086
299.209
-182.123

0
90
-90

Resultaat na bestemming

3.191.523

-218.733

2.972.789

2.931.835

40.954

Cluster 4 laat een positief resultaat voor bestemming zien van € 41.000. Er zijn geen afwijkingen
toegelicht omdat deze gering zijn. In de tabel is het resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk
gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 2 bij
deze jaarrekening.

Programma 25

Lokaal onderwijsbeleid

Het programma lokaal onderwijs laat een voordeel van € 41.000 zien. Dit voordeel ontstaat door vele
kleine afwijkingen, waaronder de apparaatskosten met een nadeel van € 8.000. De afwijkingen zijn zo
gering dat ze niet verder zijn toegelicht.

Overzicht afwijkingen cluster 4
Programma
25

Lasten
-8.000
38.000
30.000

Baten
11.000
11.000

V/N
N
V/V
V/V

Toelichting afwijking op de begroting
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Overige verschillen
Resultaat cluster 4

Afgerond op € 1.000
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Cluster 5 || Sociale samenhang en leefbaarheid
Lasten
Programma
21. Welzijn
22. Kunst en cultuur
26. Sport
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
1.455.374
15.439
1.470.813
996.325
-12.150
984.175
2.809.727
817.740
3.627.467
5.261.425
821.029
6.082.454

Werkelijk
2015
2.856.842
1.024.282
2.766.081
6.647.205

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
103.985
43.301
147.286
0
0
0
500.876
169.279
670.155
604.861
212.580
817.441

Werkelijk
2015
566.203
3.000
608.182
1.177.385

Verschil
-1.386.029
-40.108
861.386
-564.751

Baten
Programma
21. Welzijn
22. Kunst en cultuur
26. Sport
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil
-418.917
-3.000
61.973
-359.943

4.656.564

608.449

5.265.013

5.469.820

-204.807

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

54.129
121.900
-67.771

384.358
1.024.617
-640.259

438.487
1.146.517
-708.030

820.167
1.901.420
-1.081.253

-381.680
-754.903
373.223

Resultaat na bestemming

4.588.793

-31.810

4.556.983

4.388.568

168.416

Binnen cluster 5 is sprake van negatief resultaat voor bestemming van € 205.000. De belangrijkste
afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel waar het
resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de
mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 2 bij deze jaarrekening.
Programma 21

Welzijn

Het programma welzijn laat een nadeel van € 967.000 zien. Dit nadeel ontstaat met name door het
accommodatiebeleid.
Accommodatiebeleid
Het accommodatiebeleid laat voor bestemming een nadeel op de lasten van € 1.391.000 en een
voordeel op de baten van € 381.000 zien. Per saldo gaat het om een nadeel van € 1.010.000. Dit
nadeel wordt op een bedrag van € 11.000 na volledig afgedekt door de reserve IAB (resultaat na
bestemming).
Het nadeel op de lasten is met name een gevolg van het feit dat er uitvoering is gegeven aan de
raadsbesluiten op 8 december 2015 naar aanleiding van het themaboekje accommodatiebeleid, zoals
afboeking voorbereidingskredieten MFA Zuidlaren, MFA Vries en MFA Groote Veen. Het voordeel op
de baten is voor een groot deel veroorzaakt door de verkoop van het pand Oude Molen.
Voor MFA Zeijen (De Zeijerhoogte) geldt dat incidentele uitgaven zijn gedaan voor o.a. afkoop
opstalrecht en slopen oude dorpshuis. Aan de inkomstenkant heeft de sportvereniging 50.000 euro
ingebracht voor de kantine in de MFA en het dorpshuis 100.000 euro voor de realisatie van de
welzijnsvoorziening.

Programma 22
Kunst en cultuur
Programma kunst en cultuur heeft een nadelig resultaat van per saldo € 37.000. De oorzaak hiervan is
met name gelegen in een nadeel op de apparaatskosten van € 49.000. Verder zijn er geen grote
afwijkingen.
Programma 26
Sport
Het programma sport laat per saldo een voordeel van € 799.000 zien. Dit voordeel ontstaat
voornamelijk door een voordeel op de apparaatskosten van € 112.000 en het maatschappelijke
krediet kleed- en kantineaccommodatie VAKO.
Maatschappelijke krediet kleed- en kantineaccommodatie VAKO
Begin juli 2015 heeft de gemeente de opdracht gegund voor de bouw van de nieuwe kleed- en
kantine-accommodatie VAKO. Na de zomervakantie is gestart met de bouwvoorbereiding en bouw.
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De bedoeling was dat het gebouw voor 1 februari 2016 zou worden opgeleverd. Inmiddels zijn
vertragingen opgetreden:
-

-

Discussies tussen aannemers onderling en tussen de aannemer en de gemeente over
materiaalkeuze en garantiestelling. Aannemers hebben de neiging vertragend te werken als
gevolg van de (te) scherpe aanbesteding en een aantrekkende markt;
De slechte weersituatie (ijzel periode en te natte weersomstandigheden).

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt waarin aannemers hard garanderen dat het gebouw uiterlijk 1 juli
2016 -dus voor de bouwvak- wordt opgeleverd. Door de vertraging van de bouw is nog een relatief
groot bedrag van het krediet niet besteed. Hierdoor is in 2015 een voordeel op de lasten van €
710.000 en een nadeel op de baten van € 85.000 te zien. Hier staat ook een lagere onttrekking aan de
reserve tegenover. Na bestemming is het resultaat dan ook nul. Er zijn op basis van de bestaande
informatie geen overschrijdingen van het krediet te verwachten.
Overzicht afwijkingen cluster 5
Programma
21
26

Lasten
-1.391.000
710.000

21
22
26

-8.000
-49.000
112.000
61.000
-565.000

Baten
381.000
-85.000

V/N
N/V
V/N

64.000
360.000

N
N
V
V/V
N/V

Toelichting afwijking op de begroting
Accommodatiebeleid
Maatschappelijke krediet kleed- en
kantineaccommodatie VAKO
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Overige afwijkingen
Resultaat cluster 5

Afgerond op € 1.000
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Cluster 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Lasten
Programma

Primitieve
begroting

23. Maatschappelijke zorg en volksgezondheid
27. Inkomensvoorzieningen
28. Maatschappelijke ondersteuning
29. Minimabeleid
31. WMO
32. Participatie
33. Jeugd
34. Uitvoeringsorganisatie
Totaal lasten

0
0
0
0
7.073.227
10.380.862
8.109.481
1.612.170
27.175.740

Begrotings- Begroting
wijzigingen
Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
-80.873
6.992.354
222.212 10.603.074
-520.685
7.588.796
962.142
2.574.312
582.796 27.758.536

Werkelijk
2015

Begrotings- Begroting
wijzigingen
Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
74.000
465.134
10.163
8.318.352
65.000
194.640
0
0
149.163
8.978.126

Werkelijk
2015

0
0
0
0
5.851.068
9.996.410
7.189.596
2.358.603
25.395.678

Verschil
0
0
0
0
1.141.286
606.664
399.200
215.709
2.362.858

Baten
Primitieve
begroting

Programma
23. Maatschappelijke zorg en volksgezondheid
27. Inkomensvoorzieningen
28. Maatschappelijke ondersteuning
29. Minimabeleid
31. WMO
32. Participatie
33. Jeugd
34. Uitvoeringsorganisatie
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

0
0
0
0
391.134
8.308.189
129.640
0
8.828.963

Verschil

0
0
0
0
711.564
8.384.300
218.656
11.227
9.325.747

0
0
0
0
-246.430
-65.948
-24.016
-11.227
-347.621

18.346.777

433.633

18.780.410

16.069.930

2.710.479

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

0
107.000
-107.000

83.000
105.500
-22.500

83.000
212.500
-129.500

83.000
138.808
-55.808

0
73.692
-73.692

Resultaat na bestemming

18.239.777

411.133

18.650.910

16.014.122

2.636.787

Bij cluster 6 is sprake van een positief resultaat voor bestemming van € 2.710.000. De belangrijkste
afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel waar het
resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de
mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 2 bij deze jaarrekening.
Programma 31

WMO

Het programma WMO laat een voordeel van € 1.388.000 zien. Dit is het saldo van een aantal voor- en
nadelen die onderstaand worden toegelicht.
Woningaanpassingen
Op het totale budget (€ 269.000) van de woningaanpassingen is per saldo een bedrag van € 60.000
overgebleven. In de uitvoering zijn we meer met inwoners in gesprek gegaan over eigen
verantwoordelijkheden en mogelijkheden. In de toekomst zal blijken of door de hervorming van de
langdurige zorg dit budget toereikend blijft: mensen moeten langer thuis blijven wonen. In het project
transformatie is hier aandacht voor middels de wooncampagne.
Huishoudelijke hulp
Op de huishoudelijke hulp bestaat een voordeel van € 234.000. Met ingang van 2015 heeft een grote
beleidswijziging plaatsgevonden op het gebied van de huishoudelijke hulp. Mensen die zelf de regie
kunnen voeren, komen vanaf 1 mei 2015 niet meer in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Ter
compensatie heeft de Minister een budget beschikbaar gesteld (voor Tynaarlo € 316.000) voor een
toeslag van € 7,50 waarmee een korting kan worden gegeven op de (eigen) inhuur van een
huishoudelijke hulp. Van deze regeling is nog weinig gebruik gemaakt, waardoor op dit budget een
bedrag overblijft van € 0,2 miljoen.
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Eigen bijdragen
Op de eigen bijdragen bestaat een voordeel van € 235.000. Oorzaak is dat in de begroting was
uitgegaan van de vermindering van de huishoudelijke hulp per 1 januari 2015. Dit is echter 1 mei 2015
geworden waardoor er gedurende een langere periode hogere eigen bijdragen zijn ontvangen.
De eigen bijdragen worden vastgesteld door het CAK. Daarmee is de gemeente niet verantwoordelijk
voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen. De gemeente kan de juistheid op
perspoonsniveau niet vaststellen. Daarom is er sprake van een onzekerheid voor wat betreft om de
omvang en de hoogte van de eigen bijdragen die in de jaarrekening zijn verantwoord.

WTCG/CER
Dit betreft een budget op grond van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Gehandicapten. Dit betreft
een regeling waarbij vergoedingen kunnen worden aangevraagd bij stapeling van (zorg-) kosten. De
ziektekostenverzekering is onderbenut en in 2016 zullen we dit meer onder de aandacht brengen.
Van dit budget (€ 378.000) is weinig gebruik gemaakt, waardoor sprake is van een overschot van €
241.000.
WMO nieuwe taken
De gemeente heeft in het kader van de decentralisaties nieuwe taken gekregen op het gebied van
dagbesteding/groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en individuele begeleiding. Het totale directe
zorgbudget bedroeg voor 2015 € 2,9 miljoen. Hierop is een bedrag uitgegeven van € 2,3 miljoen,
waardoor er een voordeel ontstaat van € 0,6 miljoen. Belangrijkste oorzaak van dit overschot is dat
er aan minder cliënten zorg is verstrekt dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt
doordat een aantal cliënten alsnog onder de Wet Langdurige Zorg vielen, cliënten zijn verhuisd en
cliënten onder een andere gemeente vielen. Daarnaast is er weinig tot geen beroep gedaan op
kortdurend verblijf.
Belangrijk is dat er geen enkele cliënt tussen wal en schip is gevallen en aan iedereen die daar
volgens het overgangsrecht recht op had, zorg heeft ontvangen.
Beschermd wonen
De budgetten voor het beschermd wonen worden beheerd door centrumgemeente Assen. Het
aandeel van de gemeente Tynaarlo in het totale budget van € 35 miljoen bedraagt 11%. Op grond
van de voorlopige cijfers wordt een tekort verwacht van € 85.000, wat niet begroot was. Ten opzicht
van de najaarsbrief 2015 (tekort € 336.000) is het tekort gedaald.
Programma 32

Participatie

Het programma participatie laat een voordeel van € 673.000 zien. Dit voordeel ontstaat door diverse
afwijkingen. Onderstaand staan de grootste afwijkingen nader uitgewerkt.
Sociale werkvoorziening
We hebben € 58.000 minder aan Alescon hoeven betalen dan vooraf verwacht. Dit is met name
gelegen in het feit dat het aantal SW-medewerkers in werkelijkheid lager ligt dan verwacht. De
uitstroom van de SW-medewerkers ligt dan ook hoger dan 5%.
Participatie
We hebben € 221.000 minder uitgegeven aan participatie en € 188.000 kunnen laten vrijvallen. De
ISD WerkpleinBaanzicht heeft in 2015 een uitstroompercentage van 15%. Landelijk ligt dit op 8%.
Van de doelgroep 50% - 80% zit elke inwoner in een traject. We zijn behoudend geweest omdat dit
het eerste jaar participatiewet was. We wisten niet om hoeveel trajecten het zou gaan. Deze cijfers
laten zien dat het mogelijk is om in 2016 de groep uit te breiden naar mensen met een
verdiencapaciteit tussen de 20%-50%, nieuw beschut en garantiebanen. Wij komen met voorstellen
hiervoor naar de raad toe.
Naast het overschot in de re-integratiemiddelen, is er sprake van vrijvallende middelen uit het Fonds
Werk en Inkomen. Hierin zat de zgn. meeneemregeling. Deze is m.i.v. 2015 gestopt.
Bijstandsuitkeringen
Er is voor een bedrag van € 201.000 minder uitgegeven aan bijstandsuitkeringen en we hebben ook
nog € 75.000 meer ontvangen van het rijk. Het gaat hier om een openeinderegeling.
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Bijzondere bijstand zelfstandigen
Er is voor een bedrag van € 159.000 minder aan uitkeringen zelfstandigen verstrekt. Hier staat ook
een aanpassing van de rijksbijdrage tegenover die omlaag gaat met € 197.000. Per saldo resteert een
nadeel van €38.000. Het gaat om een openeinderegeling.
Taakstelling 36 bijzondere bijstand
De taakstelling op bijzondere bijstand hebben we niet gehaald. Dat geeft een nadeel van € 36.000.
Daar staat tegenover dat we een incidentele overrealisatie op taakstelling 33 sociale partners hebben
van ook € 36.000 binnen dit cluster in programma 34. Zie de toelichting op programma 34.
Programma 33

Jeugd

Het programma jeugd laat een voordeel van € 23.000 zien. Dit voordeel ontstaat door diverse
afwijkingen. We hebben de grootste afwijkingen nader uitgewerkt.
Decentralisatie Jeugdzorg
Op de taken in zaken decentralisatie Jeugdzorg bestaat per saldo een voordeel van € 361.000. Dit
saldo bestaat voornamelijk uit het overschot op het totale jeugdbudget Drenthe breed van € 0,4
miljoen. Met ingang van 1 januari 2015 is als gevolg van de decentralisaties de gemeente
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Hiervoor heeft de gemeente een budget
beschikbaar van € 6,5 miljoen. Dit budget wordt samen met dat van alle andere Drentse gemeenten
(totaal € 123 miljoen) beheerd door penvoerder gemeente Emmen. Als gevolg van lagere dan
begrote aantallen zorgcliënten in combinatie met lagere besteding van de PGB-budgetten, is er in
2015 ruim € 4,0 miljoen overgebleven. Hiervan gaat € 0,4 miljoen naar de gemeente Tynaarlo.
Programma 34

Uitvoeringsorganisatie

Het programma uitvoeringsorganisatie laat een voordeel van € 227.000 zien. Dit voordeel ontstaat
door diverse afwijkingen waaronder een voordeel op de apparaatskosten van € 98.000. Onderstaand
staan de twee grootste afwijkingen nader uitgewerkt.
Taakstelling 33 sociale partners
Reeds in de voorjaarsbrief 2015 is aangegeven dat we voor € 36.000 incidenteel meer hebben
gerealiseerd op de taakstellingen in cluster 5 “sociale samenhang en leefbaarheid” en 6 “sociale
voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening” en dat we deze overrealisatie gaan inzetten voor
de ombuigingen in cluster 6. Dit voordeel valt incidenteel weg tegen de niet gerealiseerde deel van
taakstelling 36 bijzondere bijstand uit programma 32.
Maatschappelijke krediet decentralisaties sociaal domein
Op het maatschappelijke krediet transities is in 2015 € 59.000 minder uitgegeven dan geraamd. Niet
alle beschikbare middelen hebben we nodig gehad. De transitie is inmiddels een feit en het krediet
kan dan ook worden afgesloten (zie bijlage 1). Tegenover deze lagere uitgaven is ook een even groot
bedrag minder uit de reserve decentralisaties sociaal domein onttrokken waardoor het resultaat na
bestemming op nul uitkomt.

140

Overzicht afwijkingen cluster 6
Programma
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
33
34

Lasten
70.000
234.000

Baten
10.000
235.000

241.000
593.000
-85.000
58.000
221.000
201.000
159.000
-36.000
361.000
59.000

36.000
98.000
153.000
2.363.000
Afgerond op € 1.000

188.000
75.000
-197.000

34
34

37.000
348.000

V/N
V
V
V
V
V
N
V
V/V
V/V
V/N
N
V
V
V
V
V/V
V/V

Toelichting afwijking op de begroting
Woningaanpassingen
Huishoudelijke hulp
Eigen bijdrages
WTCG/CER
Nieuwe taken WMO
Beschermd wonen
Sociale werkvoorziening
Participatie
Bijstandsuitkeringen
Bijzondere bijstand zelfstandigen
Taakstelling 36 bijzondere bijstand
Decentralisatie jeugdhulp
Maatschappelijk krediet decentralisaties sociaal
domein
Taakstelling 33 sociale partners
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Overige verschillen
Resultaat cluster 6
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Cluster 7: Gezonde leefomgeving
Lasten
Programma
20. Milieu
9. Riolering en waterhuishouding
10. Openbaar groen
11. Begraven
12. Reiniging
17. Monumentenzorg
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
757.057
399.000
1.156.057
3.013.118
-267.202
2.745.916
2.903.016
-32.112
2.870.904
474.679
-16.693
457.986
2.966.480
-298.136
2.668.344
160.955
0
160.955
10.275.305
-215.144 10.060.162

Werkelijk
2015
1.218.067
2.743.521
2.656.105
431.744
2.739.394
151.480
9.940.311

Primitieve
begroting

Werkelijk
2015
34.079
2.836.405
35.457
408.904
3.106.172
38.944
6.459.961

Verschil
-62.010
2.394
214.799
26.242
-71.050
9.475
119.851

Baten
Programma

Begrotings- Begroting
wijzigingen
Totaal
0
0
-17.620
2.838.800
17.000
29.769
-50.000
432.622
-298.136
3.035.122
24.000
29.695
-324.756
6.366.008

Verschil

20. Milieu
9. Riolering en waterhuishouding
10. Openbaar groen
11. Begraven
12. Reiniging
17. Monumentenzorg
Totaal baten

0
2.856.420
12.769
482.622
3.333.258
5.695
6.690.764

-34.079
2.394
-5.688
23.718
-71.050
-9.249
-93.954

Resultaat voor bestemming

3.584.542

109.613

3.694.154

3.480.350

213.804

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

459.662
249.582
210.080

53.000
220.418
-167.418

512.662
470.000
42.662

512.662
470.000
42.662

0
0
0

Resultaat na bestemming

3.794.621

-57.805

3.736.816

3.523.012

213.804

Cluster 7 heeft een positief resultaat voor bestemming van € 214.000. De belangrijkste afwijkingen
voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel waar het resultaat voor
bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de mutaties op de
reserves is opgenomen in bijlage 2 bij deze jaarrekening.
Programma 9

Riolering en waterhuishouding

Het programma riolering en waterhuishouding sluit op nul omdat een eventueel overschot/tekort
verrekend wordt met de voorziening riolering. Er is € 291.000 minder betaald uit de voorziening dan
verwacht. Dit verschil is het saldo van diverse afwijkingen. Onderstaand zijn de belangrijkste
verschillen nader uitgewerkt. Op de apparaatskosten zit een nadeel van € 46.000.
Onderzoek en beleid riolering
Op onderzoek en beleid riolering is een bedrag over ad € 59.000. Dit voordeel is ontstaan door een
andere prioritering waardoor niet alle projecten volgens planning zijn uitgevoerd.
Riolering algemeen
Riolering algemeen laat een voordeel van €110.000 zien. In de afgelopen jaren hebben we veel
huisaansluitingen vervangen. Dat zien we nu terug in minder storingen als gevolg van verstoppingen
bij huisaansluitingen. Ook hebben we minder onderhoud aan onze gemalen gehad. Bij de
voorjaarsbrief zullen we bekijken of dit budget naar beneden kan worden bijgesteld.
Maatschappelijk krediet riolering 2015-2016
In 2015 heeft de raad een maatschappelijk krediet gevoteerd van € 173.000 voor diverse
rioleringswerkzaamheden. Hierop hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden. Dat geeft een voordeel
van € 173.000 in het programma 9. Hiertegenover staat ook een lagere inzet vanuit de voorziening
van een even grote omvang. Per saldo geen effect.
Voorziening riolering
We hadden verwacht € 342.000 in te zetten vanuit de voorziening riolering om het programma
riolering sluitend te maken. In werkelijkheid hebben we € 51.000 hoeven inzetten van de voorziening.
Dit geeft een nadeel voor het programma van € 291.000. Dat nadeel vindt zijn oorzaak in de hiervoor
beschreven afwijkingen.
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Programma 10

Openbaar groen

Het programma openbaar groen kent een voordeel van € 220.000. Dit voordeel ontstaat naast een
voordeel op de apparaatskosten van € 322.000 met name door één groot nadeel. Het voordeel van de
apparaatskosten wordt vooral veroorzaakt door invulling van de gemeentelijke taakstelling op de
bedrijfsvoering. Uren waren wel geraamd, maar gedurende het jaar is het aantal mensen dat taken
doet voor groen afgenomen. Hierdoor houden we over op de apparaatskosten. Dit ligt in lijn met het
Antea-rapport 2015 over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (BOR) waarin is
geconstateerd dat het onderhoudsniveau BOR 6 is gehaald met relatief weinig mensen door een hoge
mate van efficiëntie, effectiviteit en mechanisatie.
Dorpsgroen
Dorpsgroen laat een nadeel zien van € 101.000. Hiervan heeft € 100.000 op een per abuis
verkeerdom verwerkte begrotingswijziging bij de najaarsbrief 2015. Tekstueel was wel goed
aangegeven dat er middelen van wegen naar groen moesten. In het cluster van wegen (cluster 2,
programma 8) zien we dan ook een even groot overschot.

Programma 11

Begraven

Het programma begraven kent een voordeel van € 3.000. Dit saldo is opgebouwd uit een afwijking op
de apparaatskosten € 23.000 voordelig en een aantal kleinere afwijkingen die gezien hun omvang niet
zijn toegelicht.
Programma 12

Reiniging

Het programma reiniging kent in totaal geen voor- of nadeel; het programma sluit op € 0. Een
eventueel overschot/tekort wordt verrekend met de voorziening reiniging. We hadden geraamd dat we
€ 127.000 uit de voorziening moesten bijdragen, maar hebben nu € 102.000 aan de voorziening
toegevoegd. Dat is een verschil van € 229.000. Een deel van deze afwijking is het gevolg van een
voordeel op de apparaatskosten van € 208.000. Daarnaast zijn er nog een aantal grotere afwijkingen
die we hier toelichten.
Restfractie minicontainers

Vanwege het lagere tarief op gft en aparte inzameling van drankenkartons dat we in 2015 hebben
doorgevoerd, hadden we verwacht dat er minder restafval zou worden aangeboden. In werkelijkheid
neemt de hoeveelheid restafval nauwelijks af en vallen de lasten € 126.000 hoger uit dan verwacht.
Brongescheiden kunstof
De hoeveelheid gesorteerde en verhandelde kunststof en drankenkartons is groter dan begroot. Dit
levert extra inkomsten ad € 65.000 op.
Beleidskosten reiniging
In 2015 is meer beleid ontwikkeld in eigen huis. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 28.000.
Voorziening reiniging
We hadden geraamd dat we € 127.000 uit de voorziening moesten bijdragen om het programma
reiniging sluitend te maken. In werkelijkheid hebben we nu € 102.000 aan de voorziening toegevoegd.
Dit geeft een nadeel voor het programma van € 229.000. Dat nadeel vindt zijn oorzaak in de hiervoor
beschreven afwijkingen.

Programma 17

Monumentenzorg

Het programma monumentenzorg laat een voordeel van € 19.000 zien. Dat wordt voor een bedrag
van € 4.000 veroorzaakt door apparaatskosten. Het overige voordeel is de optelsom van vele kleine
afwijkingen op monumentenzorg.
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Programma 20

Milieu

Het programma milieu kent per saldo een nadeel van € 28.000. Dit nadeel bestaat naast een nadeel
op de apparaatskosten van € 83.000 voornamelijk uit één groot voordeel.
Frictiekosten RUD
Bij de vorming van de RUD is afgesproken dat de deelnemende gemeentes in 2014 en 2015 een
vergoeding voor frictiekosten ontvangen. In 2015 hebben we € 34.000 ontvangen. Dit bedrag was niet
geraamd en levert dus een voordeel op.

Overzicht afwijkingen cluster 7
Programma
9
9
9
9
10
12
12
12
12
20
9
10
11
12
17
20

Lasten
59.000
110.000
173.000
-291.000
-101.000
-126.000

Baten

65.000
28.000
-229.000
34.000
-46.000
322.000
23.000
208.000
4.000
-83.000
69.000
120.000

-5.000
94.000

V/N
V
V
V
N
N
N
V
V
N
V
N
V
V
V
V
N
V/N
V/V

Toelichting afwijking op de begroting
Onderzoek en beleid riolering
Riolering algemeen
Maatschappelijk krediet riolering 2015-2016
Voorziening riolering
Dorpsgroen
Restfractie minicontainers
Brongescheiden kunstof
Beleidskosten reiniging
Voorziening reiniging
Frictiekosten RUD
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Overig
Resultaat cluster 7

Afgerond op € 1.000
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Cluster 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Lasten
Programma
14. Grondbedrijf
15. Ruimtelijke ontwikkeling
16. Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing
Totaal lasten

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
11.908.464
52.000 11.960.464
1.173.687
601.076
1.774.763
2.800.924
-10.000
2.790.924
15.883.074
643.076 16.526.150

Werkelijk
2015
16.974.617
1.912.142
2.348.663
21.235.423

Primitieve Begrotings- Begroting
begroting
wijzigingen
Totaal
11.224.922
40.000 11.264.922
0
99.400
99.400
2.060.144
-160.000
1.900.144
13.285.066
-20.600 13.264.466

Werkelijk
2015
17.115.489
151.094
1.899.062
19.165.646

Verschil
-5.014.154
-137.379
442.261
-4.709.272

Baten
Programma
14. Grondbedrijf
15. Ruimtelijke ontwikkeling
16. Volkshuisv. en stedelijke vernieuwing
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

Verschil
-5.850.568
-51.694
1.082
-5.901.181

2.598.008

663.676

3.261.685

2.069.776

1.191.908

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

0
368.620
-368.620

230.000
618.076
-388.076

230.000
986.696
-756.696

213.785
1.030.674
-816.889

16.215
-43.978
60.193

Resultaat na bestemming

2.229.389

275.600

2.504.989

1.252.888

1.252.101

Binnen cluster 8 is sprake van een positief resultaat voor bestemming van € 1.191.000. De
belangrijkste afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel
waar het resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de
afwijkingen in de mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 2 bij deze jaarrekening.
Programma 14

Grondbedrijf

Het programma grondbedrijf kent een voordeel van € 836.000 voor bestemming en een resultaat na
bestemming van €952.000. De toelichting van de afwijkingen op programma 14 kent een andere
indeling dan die bij de andere programma’s.
Het programma 14 Grondbedrijf is onderdeel van Cluster 8 en fungeert grotendeels als tussenstation
tussen enerzijds de boekwaarden van de complexen welke aan het einde van het boekjaar
geactiveerd worden op de balans en anderzijds de projectadministratie waar de baten en lasten
gedetailleerd worden geadministreerd.
De financiële vertaling van een locatieontwikkeling vindt plaats in een grondexploitatie.
Aan de hand van de actuele inzichten omtrent de van toepassing zijnde beleids- en overige kaders en
de diverse planonderdelen zijn berekeningen en prognoses opgesteld en uitgevoerd en verwerkt in
een grondexploitatie. Uiteindelijk is de financiële stand inzichtelijk gemaakt via een berekende
eindwaarde en contante waarde.
Binnen programma 14 is sprake van een positief resultaat voor bestemming van ca. € 836.000,-. De
grootste afwijkingen lichten we hieronder toe:
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Grondbedrijf 1401
Voordelen
Boekwaardeplafond
Ambtelijke inzet en inhuur
Verkoop woning Oranjepolder
Winstneming Oude Tolweg Zuid

466.000
158.000
155.000
400.000
1.179.000

Nadelen
Maatschappelijk krediet PBH
Bovendiepen
Kosten Zwarte Lent Zuidlaarderveen
Afwaardering Bedrijventerrein Vriezerbrug

16.215
8.533
5.900
243.000
273.648
positief

Grondzaken 1402
Voordelen
Meeropbrengsten Grondverkopen
Meeropbrengsten huren en pachten

905.352

28.000
55.000
83.000

Nadelen
Overige goederen en diensten
Ambtelijke inzet en inhuur

7.000
6.000
13.000
positief

70.000

Initiatieven en overige projecten 1403 en 1404
Voordelen
Nadelen
Maatschappelijk krediet kern Eelde
De Inloop
Afwaardering kern Eelde
Ambtelijke inzet en inhuur
Project AZC

122.285
7.015
32.775
9.600
6.000
177.675

Totaal
Overige afwijkingen

negatief
positief
positief

-177.675
797.677
38.738

Boekwaardeplafond
Aan het eind van ieder jaar worden de afgewaardeerde gronden weer opnieuw getaxeerd door onze
interne makelaar register taxateur o.z. Hieruit is gebleken dat de maximale prijs per m² voor (een deel)
van deze gronden hoger ligt dan de huidige gehanteerde boekwaarde per m². Hierdoor kan een deel
van de eerder gevormde voorziening vrijvallen. Deze herwaardering vertegenwoordigt een waarde
van ca. 370.000,-. Bij de najaarsnota is het budget voor het boekwaardeplafond incidenteel verlaagd
met € 60.000,-. Door de herwaardering van de gronden hoefde dit boekjaar eveneens het resterende
budget van € 110.000,- niet volledig te worden aangewend. De afwaardering van overige gronden
bedraagt ca. € 15.000,-
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Ambtelijke inzet en inhuur
In de najaarsbrief heeft er al een aanpassing plaatsgevonden voor het project Business Park Ter
Borch en langdurig ziekte. Voor de overige afwijkingen verwijzen wij u naar de analyse op
totaalniveau.
Verkoop woning Oranjepolder
Conform ons beleid wordt bij huuropzegging van woningen in de Oranjepolder te Paterswolde bezien
of de woning beschikbaar moet blijven dan wel kan worden verkocht. Ingezet wordt op geleidelijke
verkoop van deze voormalige huurwoningen gemeentelijk woningbedrijf. Het voordeel van ca.
€ 155.000,- betreft de verkoop van een van deze woningen na huuropzegging.
Winstneming Oude Tolweg Zuid
Wanneer de grondexploitatie een positieve boekwaarde (meer opbrengsten dan kosten) heeft en de
risico’s afdoende zijn afgedekt, kan er winst worden genomen. Dit is het geval bij het project Oude
Tolweg Zuid waardoor er dit boekjaar € 400.000,- aan winst kan worden genomen. Dit bedrag komt
ten gunste van het exploitatieresultaat.
Maatschappelijk krediet PBH
In de najaarsbrief hebben we aangegeven € 30.000,- mee te nemen naar het jaar 2016. Echter, in
2015 is een deel van deze gelden nog uitgegeven.
Bovendiepen
Er zijn nog kosten gemaakt voor rioolaansluitingen aan de Hemsinge. Deze kosten worden gedekt uit
de hiervoor geoormerkte gelden vanuit de ARCA.
Zwarte Lent Zuidlaarderveen
Bij de jaarrekening 2014 is het project Zwarte Lent Zuidlaarderveen afgesloten en de boekwaarde
afgeboekt. Dit boekjaar zijn er verkoopgesprekken gevoerd en zijn er onderzoeken uitgevoerd. Omdat
er geen grondexploitatie meer aanwezig is, komen deze incidentele kosten ten laste van de algemene
dienst. Eventuele verkoopopbrengsten zullen eveneens als incidentele opbrengsten ten gunste komen
van de algemene dienst.
Afwaardering Bedrijventerrein Vriezerbrug
De markt voor bedrijventerreinen is nog steeds niet rooskleurig te noemen. Om die reden is, evenals
vorig jaar, het berekende risico voor het bedrijventerrein Vriezerbrug van ca. € 243.000,- ten laste
gebracht van het exploitatieresultaat 2015 en toegevoegd aan de voorziening.
Meeropbrengsten grondverkopen, huren en pachten
Ten opzichte van de begroting is voor ca. € 55.000,- meer aan huur- en pachtinkomsten ontvangen.
Door regelmatige contractwijzigingen vindt er een verschuiving plaats in de ontvangst van de
huurpenningen. Verder worden pachtovereenkomsten jaarlijks opnieuw afgesloten waardoor de
pachtinkomsten vooraf moeilijk zijn in te schatten. Hetzelfde geldt voor de verkoop van snippergroen
en overige stukjes grond.
Kern Eelde en Vries
Wanneer er twijfel bestaat of een boekwaarde volledig kan worden terugverdiend, dient de
boekwaarde te worden afgewaardeerd naar de verwachte terugverdiencapaciteit. Hiermee rekening
houdend heeft er een afwaardering plaatsgevonden op de boekwaarde Kern Eelde van € 32.775,De raad heeft in oktober 2014 en in juni 2015 besloten tot een maatschappelijk krediet voor de kern
Eelde. De gemaakte kosten in 2015 zijn ruim € 122.000,- en zijn in mindering gebracht op deze
kredieten.
De Inloop
Er zijn nog kosten gemaakt voor o.a. rioolaansluitingen. Deze kosten worden gedekt uit de hiervoor
geoormerkte gelden vanuit de ARCA.
Project AZC
Dit betreft met name ambtelijke inzet m.b.t. overleggen met het COA. Hiervoor is nog geen budget
beschikbaar gesteld.
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Programma 15

Ruimtelijke ontwikkeling

Het programma ruimtelijke ontwikkeling kent een nadeel van € 85.000. Dit saldo ontstaat naast een
nadeel op de apparaatskosten van € 133.000 door met name een voordeel op het Brinkenplan.
Maatschappelijk krediet Brinkenplan
Op de jaarschijf van het maatschappelijke krediet is een voordeel voor bestemming van € 43.000 te
zien. Na bestemming gaat het om een nadeel van € 8.000.
Het Brinkenplan zou voor een bedrag van € 50.000 worden gedekt uit de reserve riolering. Deze
reserve is omgezet naar een voorziening. De bijdrage komt nu dan ook uit de voorziening terwijl een
bijdrage uit de reserve geraamd was. De bijdrage uit de voorziening geeft een voordeel voor
bestemming van € 50.000. De bijdrage uit de reserve riolering gaat niet plaatsvinden en geeft dan na
bestemming een nadeel van € 50.000. Per saldo heeft dat dus geen effect na bestemming.
Programma 16

Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing

Het programma ruimtelijke ontwikkeling kent een voordeel van € 441.000. Dit voordeel ontstaat met
name door de apparaatskosten die een voordeel van € 414.000 laten zien. De overige afwijkingen zijn
zo gering van omvang dat ze niet nader zijn toegelicht.
Overzicht afwijkingen cluster 8
Programma
15
14
15
16

Lasten
-5.000
-4.898.000
-133.000
414.000
-87.000
-4.709.000

Baten
48.000
5.850.000

2.000
5.900.000

V/N
N/V
N/V
N
V
N/V
N/V

Toelichting afwijking op de begroting
Krediet Brinkenplan
Grondbedrijf
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Overige verschillen
Resultaat cluster 8

Afgerond op € 1.000
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Cluster 9: Financiering
Lasten
Primitieve
begroting

Begrotings- Begroting
wijzigingen
Totaal
0
0
0
6.294.950
-664.083
5.630.867
6.294.950
-664.083
5.630.867

Programma
2. Budgetcyclus
7. Algemene middelen
Totaal lasten

Werkelijk
2015
0
5.377.362
5.377.362

Verschil
0
253.505
253.505

Baten
Primitieve
begroting

Begrotings- Begroting
wijzigingen
Totaal
0
0
0
46.676.026
-252.634 46.423.392
46.676.026
-252.634 46.423.392

Programma
2. Budgetcyclus
7. Algemene middelen
Totaal baten
Resultaat voor bestemming

-40.381.075

Toevoeging aan de reserve
Onttrekking uit de reserve
Mutaties reserves

1.704.888
3.334.102
-1.629.214

Resultaat na bestemming

-42.010.289

Werkelijk
2015

Verschil

0
47.150.968
47.150.968

0
-727.577
-727.577

-411.449 -40.792.524 -41.773.606

981.082

1.059.025
1.272.109
-213.084

2.763.913
4.606.211
-1.842.298

2.763.913
4.603.083
-1.839.170

0
3.128
-3.128

-624.533 -42.634.822 -43.612.776

977.954

Binnen cluster 9 is sprake van een postief resultaat van € 981.000 voor bestemming. In onderstaande
tabel zijn de belangrijkste oorzaken voor dit resultaat voor bestemming opgenomen. Een toelichting op
de afwijkingen in de mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 1 bij deze jaarrekening.
Programma 7

Algemene middelen

Het programma Algemene middelen kent een voordeel van € 981.000. Dit voordeel ontstaat door een
groot aantal voor- en nadelen. Onderstaand zijn belangrijkste verschillen nader uitgewerkt. Voor de
overige verschillen wordt verwezen naar de tabel met een gedetailleerder overzicht van de
afwijkingen.
Algemene uitkering
Het positieve saldo op de algemene uitkering ontstaat door een aantal nabetalingen eind 2015 voor de
jaren 2013 en 2014. Dit komt doordat steeds meer maatstaven en landelijke aantallen bekend en
definitief worden.
Decentralisatie-uitkering Centrum voor Jeugd en Gezin
In 2014 is € 31.000 extra decentralisatie-uitkering CJG ontvangen. De raad heeft bij de najaarsbrief
2014 ingestemd met het meenemen van deze gelden naar 2015. Ook in 2015 heeft er geen besteding
van deze middelen plaatsgevonden, wat een voordeel oplevert van € 31.000.
Onvoorzien incidenteel
Er is in 2015 geen gebruik gemaakt van het budget onvoorzien incidenteel ad € 32.500. De stand van
€ 32.500 sluit aan bij de stand onvoorzien uit de laatste raadsvergadering van 2015.
Dividend Essent
Bij de verkoop van de aandelen Essent in 2009 is overeengekomen een deel van de verkoopprijs niet
direct uit te betalen aan de verkopende aandeelhouders, maar te reserveren voor mogelijke claims
van de koper. De reservering van dit deel van de verkoopprijs heeft plaatsgevonden in een
zogenaamde escrow (geblokkeerde rekening). Uit deze escrow valt een bedrag van ca € 600.000 vrij.
Dit heeft een positief effect op het rekeningresultaat van 2015 van ca € 600.000.
Saldo kostenplaatsen
Bij het opstellen van de begroting 2015 is, als onderdeel van het ombuigingsplan, een taakstelling op
de bedrijfsvoering opgenomen van € 1 mln. Deze taakstelling wordt in de periode 2015-2018 in fasen
opgebouwd naar € 1 mln. In 2015 zijn verschillende acties in gang gezet om de taakstelling in te
vullen. Deze acties, waaronder een selectieve vacaturestop, interne invulling van vacatures en
loopbaanbegeleiding en mobiliteit van medewerkers hebben in 2015 geleid tot een voordeel op de
geraamde loonkosten van bijna € 900.000. Daarnaast is ook op de overige bedrijfsvoeringsbudgetten
sprake van een voordeel. Het voordeel van € 900.000 op de geraamde loonkosten houdt direct in dat
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er sprake is van een verminderde inzet van personeel ten opzichte van de begroting 2015. De inzet
van personeel voor 2015 is geraamd op de verschillende programma’s (tegen apparaatskosten,
loonkosten plus overhead). Een verminderde personele inzet op totaalniveau betekent dat er op de
programma’s voordelen op de apparaatskosten ontstaan. Dit blijkt ook uit de financiële analyses
behorende bij de clusters.
De voordelen op de bedrijfsvoeringsbudgetten hebben een positief effect op saldo kostenplaatsen, de
verminderde urentoerekening aan programma’s heeft een negatief effect op saldo kostenplaatsen. Op
totaalniveau is er sprake van een saldo kostenplaatsen van € 84.000 positief. De verminderde
urentoerekening aan de programma’s bedraagt op totaalniveau € 1,4 mln., wat veroorzaakt wordt door
de gerealiseerde ombuiging binnen de bedrijfsvoering.
In de najaarsbrief 2015 is reeds aangekondigd dat een voordeel op de bedrijfsvoering (loonkosten)
werd verwacht. Er heeft op dat moment geen bijstelling van de begroting plaatsgevonden. Er is een
plan opgesteld waarin is opgenomen welke ontwikkeling voorzien zijn voor de organisatie de komende
jaren en welke middelen hiervoor benodigd worden geacht. Hiervoor is een voorstel tot
resultaatbestemming meegenomen.
Rente langlopende leningen
In de voorjaarsbrief 2015 heeft een bijstelling van de rentekosten op langlopende leningen
plaatsgevonden. Per abuis is bij de berekening van deze rentekosten een fout gemaakt, waardoor de
rentekosten te hoog zijn ingeschat. Dit levert een voordeel op in de jaarrekening van € 88.000.
Inning belastingen
Vanwege ziekte en zwangerschap is de uitvoering van de dwanginvordering achtergebleven. Dit heeft
geleid tot minder kosten en ook minder opbrengsten. In oktober is weer begonnen met de
dwanginvordering. Dat betekent het versturen van herinneringen in delen en aansluitend het versturen
van aanmaningen. De derde stap is de dwanginvordering via de deurwaarder. De kosten en
opbrengsten worden op genoemde grootboekrekening geboekt.
Verzekeringen
De kosten voor verzekeringen zijn in 2015 hoger dan begroot. Dit komt onder meer doordat er meer
schade door vandalisme is. De kosten voor het herstel hiervan zijn niet te claimen bij de
verzekeringsmaatschappij. Naast de schades door vandalisme zijn ook de kosten voor overige
schades hoger uitgevallen dat geraamd. Hier staat tegenover dat de ontvangen vergoedingen ook
hoger zijn dan geraamd.
Voorziening onderhoud gebouwen
De gemeente Tynaarlo heeft gekozen voor een voorziening Onderhoud gebouwen om
schommelingen in de onderhoudsbehoefte in de begroting te nivelleren. De keuze voor het vormen
van een voorziening is aan regels gebonden. Zo moet de hoogte van een voorziening worden bepaald
aan de hand van een onderhoudsplanning en mag de hoogte van de voorziening over 10 jaar niet te
hoog of te laag zijn. Aan de hand van berekeningen is gebleken dat de voorziening over een periode
van 10 jaar te hoog is. Daarom heeft een vrijval van de voorziening plaatsgevonden voor een bedrag
van € 65.000.
Overzicht afwijkingen cluster 9
Programma
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Lasten

Baten
54.000

31.000
33.000
600.000
84.000
88.000
30.000
- 49.000

31.000
6.000
254.000
Afgerond op € 1.000

- 53.000
23.000
65.000
39.000
728.000

V/N
V
V
V
V
V
V
V/N
N/V
V
V
V/V
V/V

Toelichting afwijking op de begroting
Algemene uitkering
Decentralisatie-uitkering CJG
Onvoorzien incidenteel
Dividend Essent
Saldo kostenplaatsen
Rente langlopende leningen
Inning belastingen
Verzekeringen
Voorziening onderhoud gebouwen
Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten
Overige verschillen
Resultaat cluster 9
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D11

E27B

OCW

I&M

Aard controle R
Indicatornummer: D11 / 01

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 06

11/RO/2010004201
201101254-00297047
201300840-00386647
201401411-00445712
201401413-00447376
Kopie beschikkingsnummer

2
3
4
5

201101254-00297047
201300840-00386647
201401411-00445712
201401413-00447376

1 11/RO/2010004201

1
2
3
4
5

€0
Brede doeluitkering
Hieronder per regel één
verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de
tussen medeoverheden kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Provinciale beschikking
en/of verordening

Gemeenten

Wet participatiebudget

€
€
€
€

279.098
192.654
0
0

€ 246.074

€
€
€
€

888.848
963.271
0
0

€ 64.475

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

€ 41.490
€ 69.751
€ 102.056
€0
€0
Cumulatieve overige
bestedingen tot en met (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Overige bestedingen (jaar T)

€ 7.460
€ 31.927
€ 25.514
€0
€0
Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

€0
Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Aard controle R
Indicatornummer: D11 / 02

Vanuit de provincie is een
subsidie ontvangen voor het
toegankelijk maken van de
bushaltes. In de jaren voor
2014 is hierin een grote slag
gemaakt. een deel van het
reterende budget is in overleg
met de provincie gebruikt voor
het project Beter Benutten.
Over de inzet van de
restantmiddelen zijn we in
gesprek met de provincie.

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

€ 4.133
-€ 134.742
-€ 863
€0
€0
Toelichting

Ja
Ja
Nee
Nee

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit dat het project is afgerond
en u voor de komende jaren
geen bestedingen meer wilt
verantwoorden

€ 22.985
€ 158.085
-€ 3.450
€0
€0
Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen
Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
overige bestedingen

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF
Wet participatiebudget
Besteding in 2015 van OCWBaten in 2015 van OCW2014 - overgangsrecht
gelden educatie binnen de
gelden educatie binnen de
2015
grenzen van de
grenzen van de
reservringsregeling
reserveringsregeling.
reserveringsregeling.
deel educatie

153

G1A

G2

G2A

SZW

SZW

SZW

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1A / 01

Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1). (Dus:
deel Openbaar lichaam
uit SiSa (jaar T-1)
regeling G1B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
na controle door de

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 01

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

€ 4.885.876

€ 124.710

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 03

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 02

€0
Baten (jaar T-1) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Gemeente

€0
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

€0
Besteding (jaar T-1) algemene
bijstand

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

Gemeente

Gemeente

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

€0
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Gemeente

Gemeente
I.1 Participatiewet (PW)

15,34
Besteding (jaar T) IOAW

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 03

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde
begeleid werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

101,43
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 02

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

€0
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

I.1 Participatiewet (PW)

1 61730 Tynaarlo

Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G2A)

Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69
WWB_totaal 2014

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

1 61730 Tynaarlo
Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
tedeel 2015
Gemeente

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Wet sociale
werkvoorziening
(Wsw)_totaal 2014

€ 250.655

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 04

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

€0
Besteding (jaar T-1) IOAW

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

I.7 Participatiewet (PW)

Gemeente

€0
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Gemeente

Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Gemeente

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

€ 1.991

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 05

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

€0
Baten (jaar T-1) IOAW
(exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

I.7 Participatiewet (PW)

Gemeente

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

€0
€0
Baten (jaar T)
Volledig zelfstandige
Loonkostensubsidie o.g.v.
uitvoering Ja/Nee
art. 10d Participatiewet (excl.
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Gemeente

Besteding (jaar T) IOAZ
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G3

G3A

SZW

SZW

Besluit

Besluit
bijstandsverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_totaal
2014

1 61730 Tynaarlo

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 07

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

1 61730 Tynaarlo
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3A / 01

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 01

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Indicatornummer: G3 / 07

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
Aard controle R
levensonderhoud
Indicatornummer: G3 / 01
beginnende
zelfstandigen)_gemeent € 0
edeel 2015
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
Besluit
bijstandverlening
Aard controle R

1 61730 Tynaarlo
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 06

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 07

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 08

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

€ 142.754
Besteding (jaar T-1) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 02

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 09

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

€ 52.000
Baten (jaar T-1) Bob (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 03

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Nee
Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 10

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

€ 55.310
Besteding (jaar T-1) aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 04

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Baten (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 120.846
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 09

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
€0
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

€ 155
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

€0
Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0
Besteding (jaar T) aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

€ 50.915
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T-1) IOAZ
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) IOAZ

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 102.733

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 05

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob) (exclusief
Rijk)

€0

€ 33.572
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 10

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud
beginnende zelfstandigen)
(Bbz 2004)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€ 49.170

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 06

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief
Bob)

€0

€0
Besteding (jaar T) Bob

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 11

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) WWIK
(exclusief Rijk)
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SZW

G5A

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5A / 01

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

1 61730 Tynaarlo

Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G5B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G5)

Wet participatiebudget
(WPB)

Wet Participatiebudget
(WPB)_totaal 2014

€ 650.881

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 02

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1)
participatiebudget

€ 78.660

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 03

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Waarvan besteding (jaar T-1)
van educatie bij roc's

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 04

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk)
participatiebudget

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 05

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Waarvan baten (jaar T-1) van
educatie bij roc’s

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G5A / 06

inclusief deel openbaar
lichaam

Reservering besteding van
educatie bij roc’s in jaar T voor
volgend kalenderjaar (jaar T+1)
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo
Verklaring over de jaarrekening 2015
Ons oordeel met beperking
Wij hebben de jaarrekening 2015 van gemeente Tynaarlo gecontroleerd.
WIJ CONTROLEERDEN

ONS OORDEEL

De jaarrekening bestaande uit:
1. het overzicht van baten en lasten over
2015 en de toelichting (pagina nr 111 tot en met
pagina nr 112 en pagina nr 127 tot en met pagina
nr 150); en
2. de balans per 31 december 2015 en de
toelichting (pagina nr 107 tot en met
pagina nr 110 en pagina nr 113 tot en met 126);
3. een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving
(pagina nr 103 tot en met pagina nr 106);
4. de SiSa-bijlage met de
verantwoordingsinformatie over specifieke
uitkeringen (pagina nr 151 tot en met pagina
nr 156).

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken
op pagina nr 103 tot en met pagina nr 150
opgenomen jaarrekening, uitgezonderd de
mogelijke gevolgen van de aangelegenheden
beschreven in de sectie ‘De basis van ons
oordeel met beperking’, een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van zowel
de baten en lasten over 2015 als van de activa
en passiva op 31 december 2015 in
overeenstemming met het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten.

Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2015, uitgezonderd de
mogelijke gevolgen van de aangelegenheden
beschreven in de sectie ‘De basis van ons
oordeel met beperking’, in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot
stand zijn gekomen in overeenstemming
met de begroting en met de relevante weten
regelgeving, waaronder gemeentelijke
verordeningen.

De basis voor ons oordeel met beperking
In de jaarrekening zijn bij programma ‘sociaal domein’ lasten verantwoord van € 1.831.000,vanwege toegekende persoonsgebonden budgetten (PGB’s) op grond van de Jeugdwet en/of de
Wet maatschappelijke ondersteuning. De administratie en betaling van deze persoonsgebonden
budgetten wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. De gemeente Tynaarlo heeft geen
zekerheid verkregen omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid van de PGB bestedingen.
In de jaarrekening zijn bij programma ‘sociaal domein’ lasten verantwoord van € 196.000,- die
samenhangen met zorg in natura op grond van de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke
ondersteuning. De gemeente Tynaarlo heeft over 2015 in onvoldoende mate geschikte
controleinformatie verkregen waaruit blijkt dat voor deze lasten de zorgprestaties zijn geleverd.
Daarmee bestaat een onzekerheid omtrent de juistheid en rechtmatigheid van deze lasten.
Als gevolg van bovenstaande hebben wij onvoldoende en geschikte controle-informatie kunnen
verkrijgen omtrent deze posten. Wij hebben geconcludeerd dat de mogelijke effecten van deze
aangelegenheden van materieel belang zijn voor de jaarrekening maar niet van diepgaande
invloed.
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Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden
(Bado) en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van gemeente Tynaarlo zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel met beperking.
Verantwoordelijkheden van het college van Burgemeester en Wethouders voor de jaarrekening
Het college van Burgemeester en Wethouders (‘het college’) is verantwoordelijk voor het opmaken en
het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten. De in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties moeten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in
overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder
gemeentelijke verordeningen. Het college is verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het college noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige
totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de gemeente.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig totstandkomen van
baten, lasten en balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is ls basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd oorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de gemeente;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria, en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het college en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
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het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Andere informatie
De jaarstukken omvatten, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, andere informatie,
te weten het jaarverslag met daarin de programmaverantwoording en de paragrafen.
Wij vermelden op basis van de verplichtingen onder de Gemeentewet en de controlestandaarden dat
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Ons oordeel over de jaarrekening omvat niet de andere informatie en we brengen over de andere
informatie geen controleoordeel of andere vorm van assurance conclusie tot uitdrukking.
In het kader van onze controle van de jaarrekening is het, op basis van de controlestandaarden,
onze verantwoordelijkheid om de andere informatie te lezen. Hierbij overwegen wij of een
inconsistentie van materieel belang bestaat tussen de andere informatie en de jaarrekening.
Hiertoe gebruiken wij de verkregen controle-informatie van de jaarrekeningcontrole en de tijdens de
controle getrokken conclusies. Daarnaast gaan wij na of de andere informatie anderszins afwijkingen
van materieel belang lijkt te bevatten. Als wij concluderen, gebaseerd op werkzaamheden die wij
hebben uitgevoerd, dat deze andere informatie een afwijking van materieel belang bevat, zijn wij
verplicht dit feit te rapporteren.
Het college is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Groningen, 7 juli 2016
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. drs. R.H. Bouman RA
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Bijlagen
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Bijlage 1
Totaaloverzicht kredieten
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Rioolvervanging Markstraat
Zuidlaren

Vervanging lampen en
lichtmasten

Maatschappelijk krediet
Recreatieve Fietspaden
Maatschappelijk krediet
Fietspad Kerkweg / Verlengde
Kerkweg
Maatschappelijk krediet
dorpsagenda Vries

Verplaatsen fietspad
Tienelsweg
Aansluiting Dorpsstraat –
Berkenlaan

Rotonde Meerweg &
reconstructie Hoofdweg

Omschrijving

0

400.000

19.000

0

51.178

0

92.000

500.000

0

5.227

300.000

189.737

53.642

-8.969

Werkelijk
2015 (incl
bijdragen
derden)

55.000

Beschikbaar
gesteld
krediet (incl
bijdragen
derden)
758.900

10.550

449.691

0

0

0

5.227

55.813

727.902

Cumulatief
t/m 2015 (incl
bijdragen
derden)

8.450

50.309

400.000

92.000

189.737

294.773

-813

30.998

Restant
krediet
ultimo 2015

Vanuit dit krediet wordt de Brinkstraat en
Asserstraat in Vries gerevitaliseerd.
Uitvoering staat gepland voor 2016.
Vanuit dit krediet vervangen we
lichtmasten. Hiermee gaan we in 2016
verder. De kosten blijven binnen het
krediet.
Eind 2015 zijn de werkzaamheden
afgerond. De kosten zijn binnen het
krediet gebleven.

Beoordeeld wordt of de uitvoering
passend is in de omgeving.

De werkzaamheden zijn afgerond. De
subsidies zijn eind 2015 verantwoord en
worden in 2016 ontvangen. Na de
ontvangst van de subsidies blijven de
kosten binnen het krediet.
De werkzaamheden zijn voltooid en het
project kan afgesloten worden
In de provinciale weg N-386 wordt een
rotonde aangelegd om de
verkeersveiligheid te vergroten. Vanuit de
gemeente moeten we een gedeelte
betalen. Op dit moment vindt de
planvorming plaats. Uitvoering in 2016.
De uitvoering staat gepland in 2016.

Toelichting

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Afsluiten
ja/nee
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65.000

Vervanging knijpriool Lageweg
Zuidlaren
137.700

36.000

Vervanging hoofdriool De
Fledders

Vervanging minigemalen
buitengebied

33.000

532.110

92.350

426.500

Beschikbaar
gesteld
krediet (incl
bijdragen
derden)
2.527.000

Aanpassen overstort De
Baander

Rioolmaatregelen Westlaren
deelgebied A

Riolering woonboten De Groeve

Inv. prog. voorber. kred.
riolering 2012

Randvoorziening Eelde Oost

Omschrijving

675

0

0

924

80.359

34.830

90.151

9.888

Werkelijk
2015 (incl
bijdragen
derden)

675

0

0

924

1.188.553

89.870

391.627

1.622.048

Cumulatief
t/m 2015 (incl
bijdragen
derden)

137.025

65.000

36.000

32.076

-656.443

2.480

34.873

904.952

Restant
krediet
ultimo 2015

De werkzaamheden betreffende de
ondergrondse randvoorziening zijn
afgerond. De twee buffertanks moeten
nog worden opgeknapt. Verwachting is
dat we de werkzaamheden in 2016
afronden en dat de kosten ruim binnen
het krediet blijven.
Conform planning vigerend GRP loopt de
uitvoering tot eind 2018. Openstaande
projecten worden in de
uitvoeringsplanning opgenomen. De
kosten blijven binnen het krediet.
De werkzaamheden zijn technisch gereed
in 2015, financieel in 2016. Nog
inkomsten te verwachten in de vorm van
subsidie, waterschap en baatbelasting.
Er is nog een KRW-subsidie te ontvangen
van ca. € 538.000. Dit betekent dat er een
overschrijding is van het krediet en
daarmee een financiëke onrechtmatigheid
in 2015
Werkzaamheden worden in 2016
uitgevoerd en afgerond. De kosten blijven
binnen het krediet.
Werkzaamheden worden in 2016
uitgevoerd en afgerond. De kosten blijven
binnen het krediet.
Werkzaamheden worden in 2016
uitgevoerd en afgerond. De kosten blijven
binnen het krediet.
Werkzaamheden worden in 2016
uitgevoerd en afgerond. De kosten blijven
binnen het krediet.

Toelichting

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Afsluiten
ja/nee
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51.800

173.124

496.490

300.000

477.588

995.000

Maatschappelijk krediet
voorbereiding
investeringsprogramma 20152016

Krediet uitbreiding
begraafplaats De Duinen

Ondergrondse
verzamelcontainers

Project vitaal platteland

Herinrichting brink Zuidlaren

Beschikbaar
gesteld
krediet (incl
bijdragen
derden)
161.309

Vervanging hoofdgemalen 2015
putten

Vervanging hoofdgemalen 2015
pompen

Omschrijving

480.152

74.781

22.426

3.020

0

17.880

14.855

Werkelijk
2015 (incl
bijdragen
derden)

1.100.449

127.549

92.779

250.284

0

17.880

14.855

Cumulatief
t/m 2015 (incl
bijdragen
derden)

-7.619

350.039

207.221

146.206

173.124

33.920

146.454

Restant
krediet
ultimo 2015

Werkzaamheden worden in 2016
uitgevoerd en afgerond. De kosten blijven
binnen het krediet.
Werkzaamheden worden in 2016
uitgevoerd en afgerond. De kosten blijven
binnen het krediet.
Conform planning vigerend GRP loopt de
uitvoering tot eind 2018. Openstaande
projecten worden in de
uitvoeringsplanning opgenomen.
Werkzaamheden worden in 2016
uitgevoerd en afgerond. De kosten blijven
binnen het krediet.
De werkzaamheden zijn voltooid,
behoudens het herstel van de bestaande
opslag. Deze uitvoering staat gepland in
2016. Er wordt geen overschrijding van
het krediet verwacht.
Verwachting is dat dit krediet in 2018 is
uitgeput. Dit is conform de planning. De
kosten blijven binnen het krediet.
Het betreft een krediet dat t/m 2018
volledig ingezet mag worden. Ca. 70%
van het restantbedrag is inmiddels
‘gelabeld’ / gereserveerd. De verwachting
is dat het totale krediet reeds in 2017
uitgeput is.
De uitvoering van het project is gereed.
Het krediet kan worden afgesloten.

Toelichting

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Afsluiten
ja/nee
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Maatschappelijk krediet
Transferium De Punt

Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers

Centrumplan Paterswolde

Omschrijving

650.000

1.312.673

Beschikbaar
gesteld
krediet (incl
bijdragen
derden)
1.942.500

0

52.209

342.550

Werkelijk
2015 (incl
bijdragen
derden)

0

1.247.623

2.022.953

Cumulatief
t/m 2015 (incl
bijdragen
derden)

650.000

65.050

-80.453

Restant
krediet
ultimo 2015

In voorjaar 2015 zijn de laatste
werkzaamheden uitgevoerd, zoals
afkoppelen woningen en aanleg groen.
Dit is conform planning. Subsidies zijn
eind 2015 verantwoord en worden in 2016
ontvangen. De kosten blijven hiermee
binnen het krediet.
Na het woonrijp maken van de straten
kan het krediet worden afgesloten. Deze
werkzaamheden staan gepland na de
bouw en verbouw van de flats. Dit zal
medio 2016 worden. Verwachting dat de
kosten binnen het krediet blijven.
Dit krediet is nodig i.v.m. afspraken met
de provincie Drenthe. In het kader
realisatie nieuwe op/afritten, verplaatsing
OV-halte bij De Punt en aanleg
parkeerplekken, zijn ook aanpassingen
aan de gemeentelijke infrastructuur nodig.
Dit is ‘afgekaart’ op €650.000,- en wordt
via RSP verdubbeld. De provincie is
initiatiefnemer voor de gehele
werkzaamheden. December 2015 heeft
PS het besluit genomen dat een en ander
doorgang zal vinden. Uitgegaan wordt
van 200 parkeerplaatsen in de eerste fase
+ uitbreiding met max. 300
parkeerplaatsen. Op dit moment vindt
aanpassing van de plannen en ontwerp
plaats op basis besluit PS. Daarna volgt
nog een heel traject van MER &
bestemmingsplan; inschatting is dat dit
nog zeker een jaar gaat duren. Inzet
middelen kan vanaf medio/eind 2017.

Toelichting

Nee

Nee

Ne
e

Afsluiten
ja/nee
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1.510.343

1.252.544

MFA Nieuwe Stukken
Voorbereiding

Beschikbaar
gesteld
krediet (incl
bijdragen
derden)
1.000.000

MFA Groote Veen
Voorbereiding en ontwerp

Sanering locatie Van Wijk &
Boerma

Omschrijving

233

59.075

450.000

Werkelijk
2015 (incl
bijdragen
derden)

235.302

531.325

950.000

Cumulatief
t/m 2015 (incl
bijdragen
derden)

1.017.242

979.018

50.000

Restant
krediet
ultimo 2015

De verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de werkzaamheden ligt bij
de provincie Drenthe. De gemeente
draagt bij in de kosten. Het project loopt
conform planning. In 2016 start de
sanering van de locatie van Wijk &
Boerma aan de Zuidlaarderweg/Stationsstraat. Na afronding van de
sanering betalen wij de laatste rekening
aan de provincie van 50.000,- . De kosten
blijven hiermee binnen het krediet.
Op 8 december 2015 heeft de raad
ingestemd met de uitwerking van het
accommodatiebeleid. Als gevolg van het
beschikbaar stellen van de normbedragen
aan de schoolbesturen voor
(ver)nieuwbouw dienen de reeds
gemaakte kosten voor de MFA’s te
worden afgeboekt. In de uitwerking van
het thema accommodatiebeleid is hier
rekening mee gehouden.
Op 8 december 2015 heeft de raad
ingestemd met de uitwerking van het
accommodatiebeleid. Als gevolg van het
beschikbaar stellen van de normbedragen
aan de schoolbesturen voor
(ver)nieuwbouw dienen de reeds
gemaakte kosten voor de MFA’s te
worden afgeboekt. In de uitwerking van
het thema accommodatiebeleid is hier
rekening mee gehouden.

Toelichting

Ja

Ja

Nee

Afsluiten
ja/nee
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2 fase tijdelijke huisvesting Ter
Borch

e

Renovatie CBS Menso Alting

Mariaschool

MFA Zuidlaren centrum

MFA Zeijen
Voorbereiding
MFA Zeijen
Realisatie

Omschrijving

503.000

1.140.318

58.104

0

496.991

0

0

110.403

2.308.789

864.980

20.050

Werkelijk
2015 (incl
bijdragen
derden)

Beschikbaar
gesteld
krediet (incl
bijdragen
derden)
531.440

2.009

1.116.233

3.993

61.393

2.175.940

501.059

Cumulatief
t/m 2015 (incl
bijdragen
derden)

500.991

24.085

62.097

803.587

132.849

30.381

Restant
krediet
ultimo 2015

De MFA is conform planning opgeleverd
en voor de zomervakantie 2014 officieel
geopend. Het oude schoolgebouw is
verkocht in 2015. Daarmee is het project
afgerond en kan het krediet worden
afgesloten. De kosten zijn binnen het
krediet gebleven.
Op 8 december 2015 heeft de raad
ingestemd met de uitwerking van het
accommodatiebeleid. Als gevolg van het
beschikbaar stellen van de normbedragen
aan de schoolbesturen voor
(ver)nieuwbouw dienen de reeds
gemaakte kosten voor de MFA’s te
worden afgeboekt. In de uitwerking van
het thema accommodatiebeleid is hier
rekening mee gehouden.
Het restant van het krediet zal worden
ingezet ter dekking van de sloopkosten
van de tijdelijke huisvesting, wanneer de
definitieve huisvesting van de
Mariaschool klaar is.
Renovatie is gereed. Kosten zijn binnen
het krediet gebleven. Krediet kan worden
afgesloten.
De oplevering van de tijdelijke huisvesting
staat gepland voor augustus 2016,
conform planning. De verwachting is dat
de kosten binnen het krediet blijven.

Toelichting

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Afsluiten
ja/nee
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335.000

348.000

612.500
382.000
130.000

Decentralisatie sociaal domein

Tractieplan 2012
Tractieplan 2014
Tractieplan 2015

Beschikbaar
gesteld
krediet (incl
bijdragen
derden)
670.000

Maatschappelijk krediet SV
Tynaarlo

Kleed- en kantineaccommodatie
VAKO

Omschrijving

0
78.560
106.597

76.307

0

18.772

Werkelijk
2015 (incl
bijdragen
derden)

637.940
358.089
106.597

246.666

0

59.626

Cumulatief
t/m 2015 (incl
bijdragen
derden)

- 25.440
23.911
23.403

101.334

335.000

610.374

Restant
krediet
ultimo 2015

Begin juli 2015 heeft de gemeente de
opdracht gegund voor de bouw van de
nieuwe kleed- en kantine-accommodatie
VAKO. De bedoeling was dat het gebouw
voor 1 februari 2016 zou worden
opgeleverd. Inmiddels zijn vertragingen
opgetreden.
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt waarin
aannemers garanderen dat het gebouw
uiterlijk 1 juli 2016 wordt opgeleverd. Door
de vertraging van de bouw is een
significant deel van het krediet nog niet
besteed.
Er zijn op basis van de bestaande
informatie geen overschrijdingen van het
krediet te verwachten.
De planvorming en uitvoering hangen
samen met de aanleg van de rotonde in
Tynaarlo.
In 2016 wordt verder gewerkt aan de
planvorming. De uitvoering is voorzien in
2017.
Op het maatschappelijke krediet transities
is in 2015 € 59.000 minder uitgegeven
dan geraamd. Niet alle beschikbare
middelen hebben we nodig gehad. De
transitie is inmiddels een feit en het
krediet kan dan ook worden afgesloten.
Krediet kan worden afgesloten
Krediet kan worden afgesloten
Nog niet alle investeringen zijn gepleegd.
Verwachting dat kosten binnen het krediet
blijven.

Toelichting

Ja
Ja
Nee

Ja

Nee

Nee

Afsluiten
ja/nee

Bijlage 2
Totaaloverzicht reserves en
voorzieningen

171

172

Deze reserve is ingesteld om tegenvallers als
gevolg van calamiteiten te kunnen opvangen en
maakt onderdeel uit van het
weerstandsvermogen.

Deze reserve is ingesteld om algemene
middelen beschikbaar te hebben voor nieuw
beleid, waarbij het accent kwam te liggen op
grote investeringen en maakt onderdeel uit van
het weerstandsvermogen.

Dit is de zgn "Essent"reserve. De rente op
deze reserve wordt toegevoegd aan de
algemene dienst.

Algemene reserve calamiteiten
(Arca)

Algemene reserve grote
investeringen (Argi)

Algemene reserve met
inkomstenfunctie (Armi)

Totaal algemene reserves

Algemene reserves

Nut & noodzaak van de reserve

Omschrijving reserve

14.086.012

5.808.170

1.721.920

6.555.922

3.323.359

1.155.787

1.938.115

229.457

Stand 1-1-2015 Toevoegingen

3.734.844

235.496

2.185.868

1.313.480

Onttrekkingen

13.674.527

In 2015 zijn de volgende bedragen aan de argi onttrokken:
€ 1.350.000 Incidenteel nieuw beleid 2015
€
280.281 Bijdrage exploitatie bouwleges, conform primitieve begroting
€
50.000 Dekking frictiekostenbudget, conform primitieve begroting
€
265.060 Incidenteel resultaat voorjaarsbrief 2015
€
70.146 structureel resultaat voorjaarsbrief 2015
€
5.268 Aansluiting Dorpsstraat-Berkenlaan, conform raadsbesluit 4 maart 2014
€
122.285 Centrumplan Eelde, conform raadsbesluit 9-12-2014
€
42.829 Tienelsweg, conform raadsbesluit 18-2-2014
€ 2.185.868
6.728.461 Conform de nota reserves en voorzieningen wordt de berekende rente op deze reserve
toegevoegd aan de exploitatie. Dit verklaard een toevoeging van € 235.496 en de onttrekking
van ditzelfde bedrag. Er is een bedrag van € 920.291 toegevoegd i.v.m. het opheffen van de
reserve brandweermaterieel. Dit is conform het raadsbesluit van 9-6-2015 met betrekking tot
resultaatbestemming bij de jaarrekening van 2014.

5.471.899 In 2015 is rente over deze reserve berekend van € 229.457. Dit bedrag is toegevoegd en ook
weer onttrokken. Conform de nota reserves en voorzieningen wordt de rente over de arca
toegevoegd aan de argi. Daarnaast is in 2015 € 575.490 onttrokken ter dekking van het
begrotingsresultaat van 2015. en is een bedrag ad € 500.000 onttrokken en toegevoegd aan
de Argi. Ten slotte is € 8.532 uit de geoormerkte gelden in de Arca onttrokken ter dekking
van kosten riolering Bovendiepen.
1.474.167 In 2015 zijn de volgende bedragen aan de argi toegevoegd:
€
315.243 Rentetoevoeging reserves en voorzieningen
€
110.000 Compensatie wegen en groen, conform primitieve begroting
€
90.000 Terugbetaling groot onderhoud wegen, conform primitieve begroting
€
60.000 Rentederving inzet gelden verkeersplan, conform primitieve begroting
€
729.107 Resultaatbestemming jaarrekening 2014
€
101.765 Incidenteel resultaat najaarsbrief 2015
€
13.000 structureel resultaat najaarsbrief 2015
€
19.000 Kosten onderwijsbeleid, conform raadsbesluit 20-3-2012
€
500.000 Onttrekking uit de Arca conform perspectievennota
€ 1.938.115

Stand 31-12-2015 Toelichting mutaties
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Nut & noodzaak van de reserve

Deze reserve is oorspronkelijk ingesteld ter
dekking van (kapitaallasten) van
brandweermaterieel. Vanwege de start van de
veiligheidsregio is deze reserve niet meer
nodig. Het saldo is togevoegd aan de Armi

Deze reserve is in 2004 specifiek ingesteld ten
behoeve van toekomstige investeringen
betreffende het integraal accommodatiebeleid.
Een deel van de kapitaallasten van het Iab
wordt gedekt uit deze reserve.

Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten
als gevolg van investeringen in elektraveiligheid
in de gemeentelijke gebouwen af te dekken.

Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten
als gevolg van investeringen in Ris-Bis
systeem af te dekken.

Reserve integraal
accommodatiebeleid

Reserve gebouwenbeheer
elektraveiligheid

Reserve dekking
raadsinformatiesysteem

Deze reserve is ingesteld ter dekking van het
overgrote deel van de kapitaallasten van de
bouw van het nieuwe gemeentehuis in Vries.
Deze reserve is ingesteld om vervangingen
binnen het wagenpark van gemeentewerken
mogelijk te maken. De kapitaallasten die
voortvloeien uit de investeringen worden gedekt
uit deze reserve.
Jaarlijks wordt
€ 100.000 toegevoegd aan deze reserve.

Reserve brandweer materieel

Reserve mechanisatie
buitendienst

Reserve nieuwbouw
gemeentehuis

Bestemmingsreserves met dekkingsfunctie

Omschrijving reserve

14.703

54.924

8.002.285

920.291

770.765

8.737.189

515

1.922

1.369.833

0

126.977

524.231

Stand 1-1-2015 Toevoegingen

7.423

10.230

1.521.079

920.291

140.396

807.326

Onttrekkingen

297.580
106.849
500.000
232.000
150.000
7.470
32.323
43.610
1.369.832

Rente
Reservering vrijval kapitaallasten
Resultaatbestemming jaarrekening 2014
Verkoop school Oudemolen
Afrekening krediet MFA Zeijen
Geraamde dotatie voorziening onderhoud SV Tynaarlo, cf raad 4-3-2014
Eigenaarslasten Yde, verschil oude en nieuwe locatie
Diverse inkomsten en saldo budgetten IAB

7.795 De toevoeging heeft betrekking op de rentetoerekening 2015. De onttrekking betreft de
kapitaallasten in 2015.

In 2015 zijn de volgende bedragen aan de reserve iab onttrokken:
€
826.893 Afboeken diverse voorbereidingskredieten MFA's en school Oudemolen
€
265.000 Dekking Uren IAB 2015
€
59.655 Dekking kosten maatschappelijke krediet Vako
€
36.000 Dekking kosten bouwvoorbereiding
€
45.302 Dekking kapitaallasten MFA Yde en MFA Zeijen
€
32.206 Dekking huisvestingsprogramma
€
146.060 Uitgaven MFA Zeijen o.a. afkoop opstalrecht en slopen oude dorpshuis
€
109.963 Diverse uitgaven en saldo budgetten IAB
€ 1.521.079
46.616 De toevoeging heeft betrekking op de rentetoerekening 2015. De onttrekking betreft de
kapitaallasten in 2015.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.851.039 In 2015 zijn de volgende bedragen aan de reserve iab toegevoegd:

0 Het saldo is conform het raadsbesluit van 9-6-2015 met betrekking tot resultaatbestemming
bij de jaarrekening van 2014 toegevoegd aan de Armi.

757.346 Vanuit de exploitatie is een bedrag van € 100.000 toegevoegd conform primitieve begroting.
Daarnaast heeft rentetoerekening plaatsgevonden, totaal € 26.977. De kapitaallasten tractie
2015 bedroegen € 140.396 en zijn conform afspraken gedekt door middel van een onttrekking
aan deze reserve.

8.454.094 De toevoeging heeft betrekking op de rentetoerekening 2015. De onttrekking betreft de
kapitaallasten voor het gemeentehuis in 2015.

Stand 31-12-2015 Toelichting mutaties
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177.641

Reserve decentralisaties sociaal Deze reserve is ingesteld voor de dekking van
domein
het maatschappelijke krediet decentralisaties
sociaal domein.
Reserve tijdelijke huisvesting
Deze reserve is gevormd ter afdekking van het
Mariaschool
maatschappelijke krediet de tijdelijke
huisvesting de Mariaschool.

Totaal reserves met dekkingsfunctie

324.703

Deze reserve is ingesteld voor de dekking voor
het project "groot onderhoud & herinrichting
grote en kleine Brink te Zuidlaren."

Reserve groot onderhoud &
herinrichting grote en kleine
Brink Zuidlaren

19.289.417

62.097

224.819

Deze reserve is ingesteld ter dekking van het
maatschappelijke krediet vitaal platteland.

Reserve vitaal platteland

2.223.478

200.000

Stand 1-1-2015 Toevoegingen

Nut & noodzaak van de reserve

Omschrijving reserve

3.882.537

76.308

324.703

74.781

Onttrekkingen

17.630.358

101.333 De kosten voor het project decentralisaties in het sociaal domein bedroegen in 2015
€
76.308. Deze kosten worden conform besluitvorming gedekt door middel van een onttrekking
aan deze reserve.
62.097 In 2015 zijn er geen kosten gemaakt voor de tijdelijke huisvesting Mariaschool. Het bedrag
dat nog binnen deze reserve beschikbaar is, wordt bij het opheffen van de tijdelijke
huisvesting ingezet ter dekking van de dan te maken sloopkosten.

0 In 2015 is voor een bedrag van € 324.703 aan kosten gemaakt voor het project herinrichting
Brink Zuidlaren. De kosten worden conform besluit afgedekt door middel van een onttrekking
aan deze reserve.

350.038 In 2015 is er voor € 74.781 aan kosten Vitaal Platteland gedekt uit deze reserve. Conform
incidenteel nieuw beleid in de begroting van 2015 is € 200.000 aan de reserve toegevoegd.

Stand 31-12-2015 Toelichting mutaties
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Nut & noodzaak van de reserve

Deze reserve is ingesteld voor de tijdelijke
huisvesting in Ter Borch. Hiervoor is een
maatschappelijk krediet beschikbaar gesteld.

Deze reserve is ingesteld om toekomstige
kosen voor openbare orde en veiligeheid uit te
dekken.
Deze reserve is gevormd ter afdekking van de
saneringskosten van de locatie van
Wijk&Boerma. Hiervoor is een maatschappelijk
krediet beschikbaar gesteld.
Deze reserve is gevormd met niet bestede,
beschikbare middelen voor de
combinatiefunctionarissen en is bedoeld om de
kosten van de combinatiefunctionarissen te
dekken voor de periode 2016-2020

Reserve
actualisering/digitalisering
bestemmingsplannen

Reserve tijdelijke
onderwijshuisvesting Ter Borch

Reserve openbare orde en
veiligheid

Reserve MFA Ter Borch

Reserve
combinatiefunctionarissen

Deze reserve is gevormd ter dekking van de
kapitaallasten van de MFA Ter Borch.

Deze reserve is ingesteld om kosten van het
project actualisering en digitalisering
bestemmingsplannen.

Reserve mee te nemen gelden
2014

Reserve MFA Tynaarlo
sportvelden cq ontwikkeling
locatie van Wijk&Boerma

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de
opbouw van pensioenen van de wethouders.
Voor een aantal wethouders gaat de gemeente
zelf geld reserveren voor het opbouwen van de
pensioenen, in plaats van dit uit te besteden
aan een verzekeraar.
Jaarlijks wordt aan de raad in de najaarsbrief
een voorstel gedaan middelen van het lopende
jaar mee te nemen naar het aankomende jaar.
Vaak gaat het dan om incidentele middelen die
niet (volledig) meer worden uitgegeven worden
in het lopende jaar, maar wel noodzakelijk zijn
om uitvoering te geven aan de opdracht van de
raad.

Reserve pensioenverplichting
wethouders

Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie

Omschrijving reserve

4.466.444

379.425

559.440

115.040

253

81.257

1.428.463

490.973

397.185

97.184

Stand 1-1-2015 Toevoegingen

207.677

450.000

1.544.863

Onttrekkingen

4.258.767 De onttrekking aan deze reserve heeft betrekking op de kapitaallasten 2015 voor MFA Ter
Borch.

379.425 Geen mutaties in 2015. Het saldo van deze reserve wordt gebruikt ter dekking van de kosten
van de combinatiefunctionarissen voor de periode 2016-2020

109.440 In 2015 is door de gemeente een bedrag van € 450.000 aan de provincie Drenthe betaald als
bijdrage in de kosten van de sanering.

115.040 Geen mutaties in 2015.

253 Geen mutaties in 2015.

81.257 Geen mutaties in 2015.

280.785 In 2015 zijn de volgende bedragen aan deze reserve toegevoegd:
€
280.785 Mee te nemen gelden naar 2016, specificatie in hoofdstuk 'onvoorzien'
€
116.400 Budgetten overgeheveld naar 2015 bij resultaatbestemming 2014
Onttrokken aan deze reserve zijn de meegenomen gelden vanuit 2014 naar 2015.

588.157 Conform de primitieve begroting is een bedrag van € 80.000 aan deze reserve toegevoegd.
Daarnaast heeft rentetoerekening plaatsgevonden. In verband met het mogelijk verplicht
onderbrengen van de pensioenverplichtingen bij het Abp in de toekomst is deze reserve
gevormd. Wanneer de pensioenverplichtingen worden ondergebracht bij het Abp zal
waardeoverdracht plaats moeten vinden.

Stand 31-12-2015 Toelichting mutaties
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Deze reserve is gevormd om
wachtgeldverplichtingen van
gemeentebestuurders te kunnen afdekken. De
wachtgeldverplichtingen zijn afgedekt tot maart
2018.
Deze reserve is bestemd om
inburgeringslasten af te dekken omdat vanaf
2012 hiervoor geen middelen meer worden
ontvangen van het rijk.

Deze reserve is bestemd voor de definitieve
afwerking van de wegen na twee of drie jaar.
Deze reserve is gevormd voor het langer
openhouden van het zwembad Aqualaren.
Deze reserve wordt ingezet voor het plan '3
zwembaden'.
Deze reserve is gevormd voor nog te maken
kosten woonrijpmaken en ambtelijke inzet.

Reserve wachtgelden gem.
bestuur

Reserve Nieuwe Akkers

Deze reserve is gevormd ter dekking van de
kosten van het maatschappelijk krediet
Recreatieve Fietspaden. Het fietspad Oude
Tolweg in Zuidlaren wordt hiermee in beton
uitgevoerd.
Deze reserve is gevormd ter dekking van de
kosten van de realisatie van het kleed- en
kantinegebouw voor SV Tynaarlo.

Reserve Krediet Recreatieve
Fietspaden

Deze reserve is gevormd ter dekking van de
kosten voor realisatie Transferium de Punt.

Reserve Krediet Transferium De
Punt

Totaal reserves met bestedingsfunctie

Deze reserve is gevormd ter dekking van de
kosten van de uitvoering van het
maatschappelijk krediet Fietspad Kerkweg/
Verlengde Kerkweg

Reserve Krediet Fietspad
Kerkweg/Verlengde Kerkweg

Reserve Krediet SV Tynaarlo

Deze reserve is bestemd voor de
herontwikkeling van het centrum van Vries.

Reserve Centrumplan Vries

Reserve Complex de inloop

Reserve Aqualaren

Reserve participatiebudget

Nut & noodzaak van de reserve

Omschrijving reserve

8.498.791

200.000

256.514

100.000

164.000

74.580

182.402

1.961.106

650.000

92.000

335.000

189.737

200.000

0

Stand 1-1-2015 Toevoegingen

2.466.957

7.015

75.000

0

182.402

Onttrekkingen

7.992.940

650.000 Vorming reserve conform raadsbesluit najaarsbrief 10 november 2015. Er hebben in 2015 nog
geen uitgaven plaatsgevonden.

92.000 Vorming reserve conform raadsbesluit najaarsbrief 10 november 2015. Er hebben in 2015 nog
geen uitgaven plaatsgevonden.

335.000 Vorming reserve conform raadsbesluit najaarsbrief 10 november 2015. Er hebben in 2015 nog
geen uitgaven plaatsgevonden.

189.737 Vorming reserve conform raadsbesluit najaarsbrief 10 november 2015. Er hebben in 2015 nog
geen uitgaven plaatsgevonden.

400.000 De meegenomen gelden van Centrumplan Vries van 2014 naar 2015 zijn toefveoegd aan
deze reserve ter dekking van het maatschappelijk krediet "Dorpsagenda Vries". Conform
raadsbesluit 8 december 2015.

249.499 In 2015 is voor een bedrag van € 7.015 aan kosten gemaakt voor "De Inloop". De kosten
worden conform besluit afgedekt door middel van een onttrekking aan deze reserve.

25.000 Conform besluitvorming is in 2015 een bedrag van € 75.000 ten laste van deze reserve
ingezet ter dekking van de kosten van de projectleider en implementatie 'plan 3 zwembaden'.

164.000 Geen mutaties in 2015.

74.580 Geen mutaties in 2015.

0 De onttrekking heeft betrekking op de kosten voor het wachtgeld 2015 van een van de
voormalige bestuurders van de gemeente. Daarnaast is het restant onttrokken aan deze
reserve en toegevoegd aan de voorziening wachtgeld omdat de wachtgeldverplichting een
looptijd heeft korter dan vier jaar.
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Nut & noodzaak van de reserve

Deze reserve is ingesteld om niet uitgegeven
middelen binnen de automatiseringsbudgetten
in enig jaar beschikbaar te houden voor grotere
uitgaven in enig ander jaar.

Reserve informatiebeleid

Totaal reserves met egalisatiefunctie
Totaal reserves

Deze reserve is in 2003 ingesteld om de
effecten voortvloeiende uit de invoering van het
BTW-compensatiefonds op te vangen. In 2013
is de laatste tranche vrijgevallen ten behoeve
van de exploitatie. Vanaf 2012 worden de
jaarlijkse toevoegingen ten laste van reiniging
en riolering teruggesluisd naar de exploitatie.

Egalisatiereserve BTWcompensatie

Bestemmingsreserve met egalisatiefunctie

Omschrijving reserve

443.117
42.317.337

443.117

0

449.662
7.957.605

449.662

Stand 1-1-2015 Toevoegingen

509.165
10.593.503

59.503

449.662

Onttrekkingen

383.614
39.681.439

383.614 De kosten die in 2015 gemaakt zijn voor de uitvoering van het informatiebeleidsplan worden
onttrokken aan deze reserve.

0 Overeenkomstig besluitvorming wordt de jaarlijkse toevoeging t.l.v. reiniging en riolering
toegevoegd aan de exploitatie.
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Waarvoor is de voorziening bedoeld?

* Deze voorzieningen zijn verantwoord onder de vlottende activa
** Deze voorziening is verantwoord onder de financiële vaste activa

Totaal voorzieningen

Deze voorziening is in het leven geroepen om het legaat van
mevrouw Weites-Kammer voor het langdurig onderhouden
van de in het legaat genoemde graven van de familie Weites
en Kammer.
Voorziening dubieuze debiteuren Het voorkomen dat de gemeente in enig jaar wordt
*
geconfronteerd met forse tegenvallers omdat te ontvangen
bedragen niet worden geïnd. Deze voorziening bestaat ter
afdekking van dat risico.
Voorziening verkoop Essent **
Onder de financiële vaste activa is een uitstaande vordering
op Verkoop BV opgenomen voor een bedrag van € 811.512.
Deze vordering is ontstaan uit de verkoop van aandelen van
Essent. In verband met mogelijke oninbaarheid is een
voorziening gevormd.

Deze voorziening is gevormd om schommelingen op te
vangen binnen het programma reiniging.

Voorziening reiniging

Voorziening begraven

Deze voorziening is gevormd om schommelingen op te
vangen binnen het programma riolering. Tot 2014 was er
sprake van een reserve. In verband met nieuwe uitspraken
van de commissie BBV is deze reserve omgezet in een
voorziening. Het doel van de voorziening is gelijk aan die
zoals deze was bij de reserve. Van derden verkregen
middelen (rioolheffingen) worden op deze wijze behouden
voor het doel waarvoor ze ontvangen zijn.

Voorziening riolering

Voorziening egalisatie initiatieven Deze voorziening is gevormd om niet door te belasten
*
kosten inzake initiatieven, betreffende medewerking aan
bestemmingsplanwijzigingen, op te vangen.

Voorziening afwaardering
Deze voorziening is gevormd ter afdekking van toekomstige
gronden *
verliezen van grondexploitaties.
Voorziening gebouwenonderhoud Deze voorziening is gevormd om fluctuaties in het onderhoud
van de gemeentelijke gebouwen over meerdere jaren te
kunnen opvangen.

Voorziening pensioenaanspraken Deze voorziening is gevormd om aan de mogelijke
waardeoverdracht van pensioenaanspraken van een
voormalig wethouder te kunnen voldoen.
Voorziening wachtgelden
Deze voorziening is gevormd ter afdekking van toekomstige
wachtgeldverplichtingen van voormalig bestuurders van de
gemeente.

Omschrijving voorziening

19.927.410

811.512

1.668.062

2.194.890

600.024

0

349.138

36.534

1.911

101.667

100.923

92.586

831.182

370.835

197.429

58.434

1.162.005

2.979.658

125.000

1.110.240

1.704.205

135.920

258.013

36.608

12.062.543

563.995

100.000
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19.400.582

211.488 Er is een bedrag van € 600.024 vrijgevallen uit de Escrow

385.672 Er vindt een jaarlijkse dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren
plaats ten laste van de exploitatie. De afboeking van oninbare debiteuren
vindt plaats ten laste van deze voorziening.

56.523 De onderhoudskosten van 2014 en 2015 zijn ten laste van de voorziening
gebracht.

1.263.672 Het saldo van programma 12 is toegevoegd aan de voorziening.

2.878.735 Het resultaat op programma 9, wordt conform de afspraken gemuteerd op
deze reserve. In 2015 betekent dit een onttrekking aan de voorziening
riolering.

168.334 Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

1.983.263 In 2015 is op basis van het onderhoudsplan € 1.110.340 toegevoegd aan
de voorziening. De onderhoudskosten 2015 bedroegen
€ 766.109 en zijn onttrokken aan deze voorziening. Daarnaast is na
doorrekening van de voorziening € 65.073 vrijgevallen.

403.174 Aan de burgemeester en wethouders die afscheid hebben genomen,
wordt wachtgeld uitgekeerd in de komende jaren. In 2015 is voor
€
197.429 aan wachtgeld gedekt uit deze voorziening. Daarnaast is het
restant van de reserve wachtgeldentoegevoegd aan de voorziening
wachtgeld omdat de wachtgeldverplichting een looptijd heeft korter dan
vier jaar.
11.949.721 Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

100.000 Geen mutaties in 2015.
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