
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

 
 
Raadsvergadering van: 10 juli 2018 
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries 
Aanvang: 16:00 uur 

 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad. 
De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op https://raad.tynaarlo.nl en liggen tevens vanaf 
22 juni 2018 voor u ter inzage in de leeskamer. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESLUITBLOK 
 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 19 juni 2018 en kennisnemen van de digitale LTA. 
4. Vragenrecht raadsleden 
5. Mededelingen college 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 12 en 19 juni 2018 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 7 juni 2018 t/m 20 juni 2018 

7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 14 juni 2018) 
9. Stukken in de leesmap 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
10. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 11, 12, 13  
11. Afzien van behandeling perspectievennota 2018  
      Voorstel: 
      In 2018 geen perspectievennota behandelen 
12. Vaststelling Jaarstukken 2017 “T” 
      Voorstel:  

 De jaarstukken 2017 vaststellen; 
1. Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve grondexploitaties; 
2. Instemmen met het omzetten van de bestemmingsreserve ‘investeringsplan bedrijfsvoering 2015 – 2018’ in 

een bestemmingsreserve ‘bedrijfsvoering’; 
3. Instemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat 2017; 
4. Kennisnemen van de bevindingen van de accountant;  
5. De grondexploitaties per 1 januari 2018 van de volgende projecten vaststellen: 

- Ter Borch 
- Oude Tolweg Zuid 
- Zuidoevers Zuidlaarderveen 
- Groote Veen 
- Donderen 
- Bedrijventerrein Vriezerbrug 
- Business Park Ter Borch 

6. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.  
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13. Voorjaarsbrief “T” 
      Voorstel: 
1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 mei 2018; 
2. Het incidentele nadeel 2018 van € 66.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investeringen 

(Argi); 
3. Het structurele nadeel van € 150.000 vanaf 2019 opnemen in de meerjarenbegroting; 
4. Binnen de Argi een bedrag van € 1,5 mln. te reserveren, voor het opvangen van een eventueel tekort op het 

sociaal domein in 2018;   

5. Instemmen met het samenvoegen van de volgende kredieten: 
a. de nieuwbouw- en duurzaamheidskredieten voor de bouw van gymzaal Tynaarlo; 
b. de nieuwbouw- en duurzaamheidskredieten voor de bouw van Sporthallen Groote Veen; 

6. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging: 
a. Ophogen van het economisch krediet voor de bouw van de gymzaal in Tynaarlo met € 100.000 en 

gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met             
€ 120.138 ten laste van de Argi.  

b. Ophogen van het economisch krediet voor de bouw van de dubbele sporthal in Groote Veen met           
€ 100.000 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 4.000 ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat.  

c. Ophogen van het economische krediet voor infrastructuur OBS Oelebred met € 106.000 en gelijktijdig 
de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 138.595 ten 
laste van de Argi; 

d. Ophogen van het economische krediet gymzaal Tynaarlo met € 28.000 en gelijktijdig de bestaande 
bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 36.610 ten laste van de Argi; 

e. Ophogen van het economische krediet nieuwbouw OBS Oelebred met € 36.000 en gelijktijdig de 
bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 47.070  ten laste 
van de Argi; 

f. Ophogen economisch krediet brug Zeegserloopje met € 49.000 en de structurele kapitaallast van          
€ 1.715  te dekken uit het budget kapitaallasten vervanging kunstwerken.   

g. Ophogen van de beschikbare kredieten voor de (ver)nieuwbouw van scholen binnen het 
accommodatiebeleid Zuidlaren conform VNG prijspeil 2018 met € 909.175 en de bijbehorende 
structurele kapitaallasten van € 32.958 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;  

h. Ophogen van de beschikbare kredieten voor de bouw van  flexibele schil van scholen binnen het 
accommodatiebeleid Zuidlaren conform VNG prijspeil 2018 met € 71.763 en gelijktijdig de bestaande 
bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 75.508 ten laste van de Argi; 

7. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 35.000 voor het realiseren van 
een fietsenstalling voor het gemeentehuis en de bijbehorende structurele lasten van € 2.275 te dekken 
binnen de bedrijfsvoeringsmiddelen;  

8. Instemmen met 
a. Het opheffen van de bestemmingsreserve Nieuwe Akkers en het restant van € 164.000 toevoegen aan 

de Argi; 
b. Het laten vervallen van de reservering binnen de Arca van € 117.000 voor Nieuwe Akkers;  
c. Het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 556.000 voor het woonrijp maken van 

Nieuwe Akkers en de structurele kapitaallasten van € 19.460 ten laste brengen van het budget Wegen; 

9. Instemmen met het ophogen van reeds beschikbaar gestelde economische kredieten voor de vervanging 
van riolering en de bijbehorende wegreconstructies en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten van     
€ 8.924 voor € 4.778 te dekken uit de beschikbare middelen binnen riolering en voor € 4.147 te dekken uit 
de beschikbare middelen binnen wegen; 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

10. Instemmen met het beschikbaar stellen van economische kredieten voor de vervanging van riolering en de 
bijbehorende wegreconstructies van in totaal € 5.519.064 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van    
€ 193.167 voor € 151.189 te dekken uit de hiervoor beschikbare middelen binnen riolering en voor € 41.978 
dekken uit de beschikbare middelen binnen wegen; 

11. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.  
 
      
14. Sluiting         18:30 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 


