
 
 

 

 
 Zaaknummer: 1153357 
  
Raadsvergadering d.d. 6 juli 2021   agendapunt 11 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 8 juni 2021 
 

Portefeuillehouder(s): H. van den Born 
 

Behandelend ambtenaar: J.G. Kootstra 
Doorkiesnummer: 0653648455 
E-mail adres: j.g.kootstra@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): Voorjaarsbrief 2021 

 
Onderwerp 
Voorjaarsbrief 2021 
 
Gevraagd besluit 
De raad besluit: 

1) Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per 
hoofdstuk in 2021. 

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

3) Het incidentele nadeel als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 95.000 in 2021 te 
onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI) 

4) De reguliere begrotingsbijstellingen van € 187.000 voordelig (incidenteel) in 2021 ten 
gunste brengen van de ARGI. 

5) Het structurele nadeel als gevolg van voorstellen nieuw beleid en reguliere 
begrotingsbijstellingen van € 49.875 vanaf 2022 op te nemen in de meerjarenbegroting 

6) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking: 
a. Een economisch krediet van € 150.000 voor het optimaliseren van de 

klimaatbeheerssingsystemen voor MFA’s en het gemeentehuis. De structurele 
kapitaallast van € 11.875 ten laste te brengen van de ARGI. 

b. Een economische krediet van € 949.408 voor het vervangen/verbeteren van de 
riolering en verharding Westlaren. De structurele kapitaallast van € 30.856 te 
dekken uit de voorziening riolering. 

c. Een economische krediet van € 60.000 voor het vervangen/verbeteren van de 
riolering Schoolhof. De structurele kapitaallast van € 2.083 te dekken uit de 
voorziening riolering. 

d. Een economische krediet van € 60.000 voor het vervangen van besturingskasten 
rioolgemalen. De structurele kapitaallast van € 4.750 te dekken uit de voorziening 
riolering. 

e. Een economische krediet van € 90.000 voor het klimaatbestendig maken 
Domineeskamp Zuidlaren. De structurele kapitaallast van € 2.925 te dekken uit de 
voorziening riolering. 

f. Een economisch krediet van € 60.000 voor ICT-maatregelen (het uitfaseren 
hardware oude servers). De structurele kapitaallast ad € 15.750 ten laste te 
brengen van de ARGI. 

g. Een economisch krediet van € 25.000 voor ICT-maatregelen (het vervangen van 
de firewall inrichting SIEM/SOC). De structurele kapitaallast ad € 6.250 ten laste te 
brengen van de ARGI. 



 
 
 

 

7) In te stemmen met mandateren van het college de bestemmingsreserve corona in te zetten 
op basis van een nog door het college vast te stellen integraal plan. Dit plan heeft als doel 
de negatieve consequenties van de coronacrisis zoveel mogelijk ongedaan te maken en/of 
om verdere negatieve consequenties te voorkomen. 

8) In te stemmen voor het continueren van het project taalhuis in 2021 een bedrag van € 
27.950 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve participatie. 

9) In te stemmen voor het implementeren van ICT-maatregelen in 2021 een bedrag van 
€ 135.050 beschikbaar te stellen uit de reserve informatiebeleid. 

10) In te stemmen voor de uitvoering van de ondersteuning van mensen in coronatijd een 
bedrag van € 69.098 beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve corona. 

11) 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 2021. 
 
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 2021 zijn noodzakelijk voor de 
verdere uitvoering van de begroting in 2021. 
 
Wat ging er aan vooraf 
De begroting 2021 is door uw raad vastgesteld in november 2020. 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 2021. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

O. de Jager, gemeentesecretaris 
 
 



 
 
 

 

Raadsbesluit nr. 11 
 
Betreft: Voorjaarsbrief 2021 
 
Raadsvoorstel Voorjaarsbrief 2021 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021; 
 
Overwegende dat de voorjaarsbrief 2021 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 2021. 
2) In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het 

hoofdstuk ‘aanvragen nieuw beleid’. 
3) Het incidentele nadeel als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 95.000 in 2021 te onttrekken aan 

de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI) 
4) De reguliere begrotingsbijstellingen van € 187.000 voordelig (incidenteel) in 2021 ten gunste brengen 

van de ARGI. 
5) Het structurele nadeel als gevolg van voorstellen nieuw beleid en reguliere begrotingsbijstellingen van € 

49.875 vanaf 2022 op te nemen in de meerjarenbegroting 
6) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking: 

a. Een economisch krediet van € 150.000 voor het optimaliseren van de 
klimaatbeheersingssystemen voor MFA’s en het gemeentehuis. De structurele kapitaallast van 
€ 11.875 ten laste te brengen van de ARGI. 

b. Een economisch krediet van € 949.408 voor het vervangen/verbeteren van de riolering en 
verharding Westlaren. De structurele kapitaallast van € 30.856 te dekken uit de voorziening 
riolering. 

c. Een economisch krediet van € 60.000 voor het vervangen/verbeteren van de riolering 
Schoolhof. De structurele kapitaallast van € 2.083 te dekken uit de voorziening riolering. 

d. Een economisch krediet van € 60.000 voor het vervangen van besturingskasten rioolgemalen. 
De structurele kapitaallast van € 4.750 te dekken uit de voorziening riolering. 

e. Een economisch krediet van € 90.000 voor het klimaatbestendig maken Domineeskamp 
Zuidlaren. De structurele kapitaallast van € 2.925 te dekken uit de voorziening riolering. 

f. Een economisch krediet van € 60.000 voor ICT-maatregelen (het uitfaseren hardware oude 
servers). De structurele kapitaallast ad € 15.750 ten laste te brengen van de ARGI. 

g. Een economisch krediet van € 25.000 voor ICT-maatregelen (het vervangen van de firewall 
inrichting SIEM/SOC). De structurele kapitaallast ad € 6.250 ten laste te brengen van de ARGI. 

7) In te stemmen met mandateren van het college de bestemmingsreserve corona in te zetten op basis 
van een nog door het college vast te stellen integraal plan. Dit plan heeft als doel de negatieve 
consequenties van de coronacrisis zoveel mogelijk ongedaan te maken en/of om verdere negatieve 
consequenties te voorkomen. 

8) In te stemmen voor het continueren van het project taalhuis in 2021 een bedrag van € 27.950 
beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve participatie. 

9) In te stemmen voor het implementeren van ICT-maatregelen in 2021 een bedrag van € 135.050 
beschikbaar te stellen uit de reserve informatiebeleid. 

10) In te stemmen voor de uitvoering van de ondersteuning van mensen in coronatijd een bedrag van € 
69.098 beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve corona. 



 
 
 

 

11) Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vries, 6 juli 2021 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

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

voorzitter 

P. Koekoek, 
 
 
 

griffier 
 

  


