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Onderwerp
Voorjaarsbrief 2020

Gevraagd besluit
De raad besluit:

1) Kennis  te  nemen  van  de  voortgang  van  de  activiteiten,  doelen  en  ontwikkelingen  per 
hoofdstuk in 2020. 

2) In  te  stemmen  met  de  voorstellen  voor  incidenteel  en  structureel  nieuw  beleid,  zoals 
opgenomen in het hoofdstuk ‘aanvragen nieuw beleid’.

3) Het  incidentele  nadelen  als  gevolg  van  voorstellen  nieuw  beleid  en  reguliere 
begrotingsbijstellingen van € 204.000 in 2020, € 129.000 in 2021 en € 10.000 in 2022 te 
onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI).

4) Het  structurele  nadeel  als  gevolg  van  voorstellen  nieuw  beleid  en  reguliere 
begrotingsbijstellingen van € 64.000 vanaf 2021 op te nemen in de meerjarenbegroting

5) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking:
a. Een  economisch  krediet  van  €  215.000  voor  het  realiseren  van 

onderwijshuisvesting voor de Menso Altingschool. De structurele kapitaallast van € 
7.256 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

b. Een economisch krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 ten behoeve van een 
subsidie aan Stichting Cultureel Centrum Schoollaan ten behoeve van de verbouw 
van  De  Notenkraker.  De  structurele  kapitaallast  ad  €  9.375  te  dekken  uit  de 
beschikbaar gestelde middelen voor de investeringsplanning sport en welzijn.

c. Een economisch krediet van € 42.000 voor het treffen van de voorbereidingen van 
aanpakken van wateroverlast Hogeweg en de kapitaallasten van € 1.365 te dekken 
binnen het taakveld riolering.

d. Een economisch krediet van € 118.000 ten behoeve van een tijdelijke uitbreiding 
van de school ‘De Veenvlinder’. Dit krediet incidenteel te dekken en hiervoor een 
bestemmingsreserve te vormen van € 137.064 ten laste van de ARGI.

6) In te stemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
a. Het krediet t.b.v. de nieuwbouw brandweerposten te verlagen met € 3.000.000.
b. Het ophogen van het  economische krediet  “Doorfietsroute Groene As” met een 

bedrag  van  € 575.000  en  daarnaast  een  bijdrage  van  derden  opnemen  van 
eveneens € 575.000. 

c. Het  ophogen  van  het  krediet  ‘Aansluiting  dorpsstraat-Berkenlaan  (rotonde 
Tynaarlo) met een bedrag van € 124.000 en de kapitaallasten ad € 4.030 ten laste 
te brengen van het begrotingsresultaat

d. Het krediet ver-/nieuwbouw Stroomdal Zuidlaren op te hogen met een bedrag van 



€ 628.266 en de structurele kapitaallast ad € 21.204 te dekken vanuit het budget 
Accommodatiebeleid Zuidlaren.

e. Het krediet flexibele schil Stroomdal Zuidlaren op te hogen met een bedrag van € 
86.599 en kapitaallasten ad € 89.305 te dekken uit  de in de ARGI opgenomen 
reservering t.b.v. uitvoering van het accommodatiebeleid Zuidlaren.

7) Akkoord te gaan met de volgende wijzigingen in de reserves:
a. Instellen van de bestemmingsreserve ‘Verkiezingen’ en een bedrag van € 55.000 

hier aan toe te voegen, zijnde het niet bestede verkiezingsbudget 2020.
b. Opheffen  van  de  bestemmingsreserve  ‘decentralisaties  sociaal  domein’  en  een 

bedrag  van   95.000  in  te  zetten  ten  behoeve  van  de  implementatie  van  het  
maatregelenpakket sociaal domein en het restant van het saldo ad € 6.334 toe te 
voegen aan de ARGI.

8) Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.

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 noodzakelijke bijstellingen van de 
begroting 2020.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
In de financiële verordening is opgenomen dat wij u in het voorjaar informeren over de belangrijkste 
zaken ten aanzien van het lopende begrotingsjaar. Met deze voorjaarsbrief komen wij deze 
toezegging na. De voorgestelde bijstellingen van de begroting 2020 zijn noodzakelijk voor de 
verdere uitvoering van de begroting in 2020.

Wat ging er aan vooraf
De begroting 2020 is door uw raad vastgesteld in november 2019. Daarmee zijn de budgetten voor 
het begrotingsjaar door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

Hoe informeren we de inwoners?
De voorjaarsbrief wordt beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website, evenals de website van 
de gemeenteraad.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Hiervoor verwijzen wij u naar de voorjaarsbrief 2020.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 11

Betreft: Voorjaarsbrief 2020

Raadsvoorstel Voorjaarsbrief 2020

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2020;

Overwegende dat de voorjaarsbrief 2020 relevante informatie behelst inzake de gemeentelijke financiën en de 
ontwikkelingen binnen verschillende beleidsterreinen;

Gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet en de financiële verordening;

B E S L U I T:

De raad besluit

1) Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk in 2020. 
2) In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het 

hoofdstuk ‘aanvragen nieuw beleid’.
3) Het incidentele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid en reguliere begrotingsbijstellingen van 

€ 204.000 in 2020, € 129.000 in 2021 en € 10.000 in 2022 te onttrekken aan de Algemene Reserve 
Grote Investeringen (ARGI).

4) Het structurele nadeel als gevolg van voorstellen nieuw beleid en reguliere begrotingsbijstellingen van € 
64.000 vanaf 2021 op te nemen in de meerjarenbegroting

5) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking:
a. Een economisch krediet van € 215.000 voor het realiseren van onderwijshuisvesting voor de 

Menso  Altingschool.  De  structurele  kapitaallast  van  €  7.256  ten  laste  te  brengen  van  het 
begrotingsresultaat.

b. Een economisch krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 ten behoeve van een subsidie  
aan Stichting Cultureel Centrum Schoollaan ten behoeve van de verbouw van De Notenkraker. 
De structurele kapitaallast ad € 9.375 te dekken uit de beschikbaar gestelde middelen voor de 
investeringsplanning sport en welzijn.

c. Een economisch krediet van € 42.000 voor het treffen van de voorbereidingen van aanpakken 
van wateroverlast Hogeweg en de kapitaallasten van € 1.365 te dekken binnen het taakveld 
riolering.

d. Een economisch krediet van € 118.000 ten behoeve van een tijdelijke uitbreiding van de school  
‘De Veenvlinder’.  Dit  krediet  incidenteel  te  dekken en hiervoor  een bestemmingsreserve te 
vormen van € 137.064 ten laste van de ARGI.

6) In te stemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
a. Het krediet t.b.v. de nieuwbouw brandweerposten te verlagen met € 3.000.000.
b. Het ophogen van het economische krediet “Doorfietsroute Groene As” met een bedrag van 

€ 575.000 en daarnaast een bijdrage van derden opnemen van eveneens € 575.000. 
c. Het ophogen van het krediet ‘Aansluiting dorpsstraat-Berkenlaan (rotonde Tynaarlo) met een 

bedrag  van  €  124.000  en  de  kapitaallasten  ad  €  4.030  ten  laste  te  brengen  van  het  
begrotingsresultaat

d. Het krediet ver-/nieuwbouw Stroomdal Zuidlaren op te hogen met een bedrag van € 628.266 en 
de  structurele  kapitaallast  ad  €  21.204  te  dekken  vanuit  het  budget  Accommodatiebeleid 
Zuidlaren.

e. Het krediet flexibele schil Stroomdal Zuidlaren op te hogen met een bedrag van € 86.599 en  
kapitaallasten ad € 89.305 te dekken uit de in de ARGI opgenomen reservering t.b.v. uitvoering  
van het accommodatiebeleid Zuidlaren.

7) Akkoord te gaan met de volgende wijzigingen in de reserves:



a. Instellen van de bestemmingsreserve ‘Verkiezingen’ en een bedrag van € 55.000 hier aan toe 
te voegen, zijnde het niet bestede verkiezingsbudget 2020.

b. Opheffen van de bestemmingsreserve ‘decentralisaties sociaal  domein’  en een bedrag van 
95.000  in  te  zetten  ten  behoeve  van  de implementatie  van  het  maatregelenpakket  sociaal 
domein en het restant van het saldo ad € 6.334 toe te voegen aan de ARGI.

8) Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.

Vries, 30 juni 2020

De raad voornoemd,

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

P. Koekoek, griffier


