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Portefeuillehouder:   mevr. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 972 
E-mail adres:                m.jonker@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Voorjaarsbrief 2016 inclusief bijlagen 
-   Begrotingswijziging voorjaarsbrief 2016 
 
 
Onderwerp 
Voorjaarsbrief 2016 
 
Gevraagd besluit 

1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 mei 
2016; 

2. Het incidentele nadeel 2016 ad. € 417.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote 
Investeringen; 

3. Het structurele nadeel ad. € 84.000 vanaf 2017 op te nemen in de meerjarenbegroting; 
4. Instemmen met het beschikbaar stellen van de volgende leningfaciliteiten en bijbehorende plafonds: 

a. Startersleningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 160.000; 
b. Blijversleningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 450.000; 
c. Zonneleningen voor particulieren  voor 2017 met een plafond van € 150.000; 
d. Zonneleningen voor sportverenigingen voor 2017 met een plafond van € 62.000; 
e. Zonneleningen voor schoolbesturen voor 2017 – 2019 met een plafond van € 500.000; 

5. Instemmen met het in deze brief opgenomen nieuw beleid 2016 van € 140.000 en deze kosten te 
dekken uit Algemene Reserve Grote Investeringen; 

6. Instemmen met het dekken van de kosten voor het tijdelijke beheer van MFA Yde de Punt van € 15.000 
voor 2016 en € 30.000 voor 2017 uit het budget ‘onvoorzien incidenteel’;  

7. Instemmen om eventuele resterende middelen die we hebben ontvangen voor de statushouders aan 
het einde van enig jaar te storten in de reserve participatie en te onttrekken wanneer nodig voor deze 
doelgroep; 

8. Instemmen met het sjabloon voor de reserve participatie; 
9. Kennisnemen van de projectenrapportage voorjaar 2016. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Met deze voorjaarsbrief willen we aansluiten op de behoefte van de gemeenteraad om op een korte en bondige 
manier te rapporteren over ontwikkelingen en bijstellingen in de begroting van 2016. Middels de 
projectenrapportage infomeren we u over de voortgang van de belangrijkste projecten. Daarnaast gaan we in 
op de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van de ombuigingen. Via de rapportage monitoring sociaal 
domein wordt onder meer een update gegeven van de inhoudelijke ontwikkelingen en budgetten ten aanzien 
van de decentralisaties. 
 



 

 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
In de financiële verordening staat aangegeven dat wij u in het voorjaar een brief sturen met daarin de 
belangrijkste zaken t.a.v. het lopende begrotingsjaar. De eerste informatie hebben wij u gepresenteerd in de 
begroting 2016. 
 
Wat ging er aan vooraf 
De eerste informatie hebben wij u zoals bekend, gepresenteerd in de begroting 2016. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Middels een persbericht worden de belangrijke zaken kenbaar gemaakt. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Hiervoor verwijzen wij u naar de voorjaarsbrief 2016. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

J.W. Westen, loco-gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 9 
 
Betreft: 
 
Voorjaarsbrief 2016 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016 
overwegende dat de voorjaarsbrief 2016 relevante informatie behelst inzake de gemeentelijke financiën en de 
ontwikkelingen binnen de verschillende beleidsterreinen; 
gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet en de financiële verordening; 
 

B E S L U I T: 
 

1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 mei 
2016; 

2. Het incidentele nadeel 2016 ad. € 417.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote 
Investeringen; 

3. Het structurele nadeel ad. € 84.000 vanaf 2017 op te nemen in de meerjarenbegroting; 
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende leningfaciliteiten en bijbehorende plafonds: 

a. Startersleningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 160.000; 
b. Blijversleningen voor 2016 – 2017 met een plafond van € 450.000; 
c. Zonneleningen voor particulieren  voor 2017 met een plafond van € 150.000; 
d. Zonneleningen voor sportverenigingen voor 2017 met een plafond van € 62.000; 
e. Zonneleningen voor schoolbesturen voor 2017 – 2019 met een plafond van € 500.000; 

5. In te stemmen met het in deze brief opgenomen nieuw beleid 2016 van € 140.000 en deze kosten te 
dekken uit Algemene Reserve Grote Investeringen; 

6. In te stemmen met het dekken van de kosten voor het tijdelijke beheer van MFA Yde de Punt van € 
15.000 voor 2016 en € 30.000 voor 2017 uit het budget ‘onvoorzien incidenteel’;  

7. In te stemmen om eventuele resterende middelen die we hebben ontvangen voor de statushouders aan 
het einde van enig jaar te storten in de reserve participatie en te onttrekken wanneer nodig voor deze 
doelgroep; 

8. In te stemmen met het sjabloon voor de reserve participatie; 
9. Kennis te nemen van de projectenrapportage voorjaar 2016. 

 
 
 Vries, 12 juli 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

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

Voorzitter 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 


