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Leefbaar Tynaarlo 
 

 

Jaarstukken 2021 
 

1 Vraag:  

Pagina 19, Midlaren 
Er is veel onrust geweest , en nog steeds, over de maar beperkt uitgevoerde aanpassingen aan de 
weg om deze in te richten als veilige 30 Km weg met fietsers op de rijbaan. Er was immers te weinig 
budget. We zien nog steeds dat er veel onduidelijkheid is over gebruik weg en fietspad (nu voetpad) 
met alle risico’s van dien. Vooral in de “slinger” vernemen we dat daar regelmatig gevaarlijke situaties 
zijn. Kunt u aangeven welke aanpassingen waarvoor geen budget was nodig zijn om eea te 
verbeteren, en welk budget daarbij hoort? 

 Antwoord: 

 Bij het vaststellen van de voorjaarsnota 2021 is er gekozen voor de sobere variant en deze is 
uitgevoerd. Deze variant is niet zo maar aan te vullen met delen vanuit de andere variant. Deze 
variant van de Groningerstraat te Midlaren is opgenomen in het FWK plan. De kosten voor de 
maatregel worden geraamd op € 612.000 - € 918.000 (prijspeil 2021). 

 

2 Vraag:  

Pagina 39, Entreegebied Zuid 
Is deze ontwikkelaar ook betrokken bij ontwikkeling Supermarkt? 

 Antwoord: 

 Ja. 

 

3 Vraag:  

Algemeen bij dit hoofdstuk 
Is ons bouwtoezicht wel toereikend? alleen in Terborch zien we zo al twee zaken die voorkomen 
hadden kunnen worden. namelijk probleem met Extenzo en op de Keizerlibel.  

 Antwoord: 

 We zien al een aantal jaren dat er krapte is bij bouwtoezicht en dan met name op het onderdeel 
rondom brandveiligheid.  
 
Daarnaast geldt dat de laatste jaren in toenemende mate ook na oplevering van (nieuw)bouw er 
door eigenaren/bewoners en ontwikkelaars nog aanpassingen en invullingen plaatsvinden die 
niet altijd conform vergunning zijn. 
We zien dan ook dat we meer tijd kwijt zijn aan handhaving. 
 
De door u aangehaalde problemen staan echter geheel los van de toenemende druk op 
bouwtoezicht en handhaving. 

 

4 Vraag:  

Pagina 45, Padelbanen 
Er worden ook in andere dorpen Padelbanen aangelegd. Hebben wij goed de geluidsnormen hiervoor 
in beeld? 

 Antwoord: 

 Ja. Voor bestaande padelbanen is de wet- en regelgeving bekend. Deze banen vallen 
onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit Activiteitenbesluit zijn voorwaarden opgenomen 
over het geluidsniveau dat activiteiten mogen maken. Ook voor sportactiviteiten zijn er in afdeling 
2.8. voorwaarden opgenomen. 
 
Voordat nieuwe banen worden aangelegd, dient de aanvrager eerst een akoestisch onderzoek 
uit te laten voeren. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek kan bepaald worden of de 
geplande banen voldoen aan de vereisten in het Activiteitenbesluit. 
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5 Vraag:  

Pagina 69, OZB  
OZB niet woningen is gedaald terwijl de OZB woningen is gestegen. wat is de oorzaak? 

 Antwoord: 

 Het tarief van de OZB op niet-woningen is gebaseerd op basis van een inschatting van diverse 
factoren zoals technische afschrijving en huurwaarde. Deze factoren bleken uiteindelijk lager uit 
te vallen, met als gevolg een lager dan geraamde opbrengst en zelfs een daling van de opbrengst 
ten opzichte van vorig jaar. Het tarief van de OZB op woningen wordt anders bepaald, namelijk 
op basis van de verkoopprijs. Dezen zijn sterker gestegen dan verwacht, met als gevolg een nog 
iets hogere stijging van de OZB-opbrengst op woningen dan verwacht. 

 

6 Vraag:  

Pagina 74, Belang GAE 
Hier staat 4%, maar moet o.i. 14% zijn. Immers de overige 10% aandelen zijn gewoon in ons bezit 

 Antwoord: 

 Formeel bezitten wij op dit moment inderdaad 14% aandelen in GAE. 
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Integrale voortgangsrapportage 2022 
 

7 Vraag:  

Pagina 8, SDA.  
Om hoeveel bezwaren WOZ gaat het en hoeveel zijn er gegrond verklaard? 
Zie ook jaarrekening pagina 72, Zijn onze WOZ taxaties wel goed? op basis van gemiddelde WOZ 
waarde hebben wij de hoogste waarde van alle gemeenten in Drenthe. 

 Antwoord: 

 In 2020 zijn er 352 WOZ-bezwaren ingediend. In 2021 waren dat 449. De ongegrond verklaarde 
bezwaren bedragen resp. 217 (2020) en 265 (2021). Al jaren heeft Tynaarlo, naast Westerveld, 
de hoogste gemiddelde WOZ-waarden. Aangezien deze waarden worden gebaseerd op 
daadwerkelijke verkoopprijzen is de conclusie dat Tynaarlo  de duurste woningen heeft in 
Drenthe. Zo beschikken Emmen en Assen over veel sociale woningbouw. Dit drukt de 
gemiddelde waarden. Voor het bepalen van de WOZ-waardes dient voldaan te worden aan 
regels en procedures, waaraan wij voldoen. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt of 
wij dat goed doen. 

 

8 Vraag:  

Pagina 9, electra 
Wat voor energiecontracten hebben wij? Variabel of Vast en hoe lang lopen die nog? 

 Antwoord: 

 De energie-inkoop voor de gemeente werkt anders dan bij particulieren. De gemeente heeft twee 
overeenkomsten met energieleveranciers, één voor elektra en één voor gas, welke regelmatig 
Europees moeten worden aanbesteed. Binnen deze overeenkomsten wordt middels een 
inkoopstrategie de inkoopprijs per jaar vastgelegd (geklikt). Het elektracontract loopt t/m 2023, 
het volume voor 2023 moet nog ingekocht worden. Het gascontract loopt t/m 2024, het volume 
voor 2023 is al voor 80% ingekocht en voor 2024 al voor 70%. 

 

9 Vraag:  

Pagina 9 en 10, Bedrijventerreinen 
U heeft aan GAE een principe uitspraak gedaan op basis van een vlekkenplan. Graag ontvangen wij 
dit vlekkenplan en vernemen wij in hoeverre het hier Collegebevoegdheid betreft. Zeker gezien de 
nadelige effecten op de omringende omgeving zou dit toch een raadsaangelegenheid zijn? 

 Antwoord: 

 Het vlekkenplan zullen wij u doen toekomen. Wij hebben een positieve grondhouding 
uitgesproken met aandachtspunten voor de verdere uitwerking. Een deel van het vlekkenplan 
betreft ontwikkelingen waarvoor een planologische procedure moet worden doorlopen. Dat 
betreft een raadsbevoegdheid. 

 

10 Vraag:  

Pagina 11, Electra markten 
Worden deze lasten niet doorberekend aan de exploitanten van de markten? Zo nee, waarom niet. 

 Antwoord: 

 Dit is geregeld in de Marktgelden verordening 2017. Hierin worden de tarieven voor elektra in 
genoemd voor de Voorjaarsmarkt en de Zuidlaardermarkt. De elektra wordt separaat in rekening 
gebracht bij de gebruikers/organisatoren van evenementen en standplaatsen. Voor de 
weekmarkten is dit verrekend in het tarief. 
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VVD 
 

 

Jaarstukken 2021 
 
11 Vraag: 

Pag 7 5e alinea 
U beschrijft een aantal factoren op grond waarvan onduidelijkheid valt te verwachten omtrent de 
voortgang van projecten en andere activiteiten. Tegen deze achtergrond is onze vraag: Hoe nu verder? 

  

 Het klopt dat er blijvend veel onduidelijkheden zijn. De komende maanden zal bekeken worden 
welke consequenties die hebben voor onze projecten en activiteiten. Via de begroting zullen we 
laten weten wat we de komende jaren wel en niet denken te kunnen uitvoeren. Op dat moment 
gaat het college daarover in gesprek met de raad. 

 

12 Vraag: 

Pag 9 1e alinea 
De winsten uit het grondbedrijf zullen gaan opdrogen, dat is althans de verwachting. 
2a: Zijn er prognoses over de afname van de opbrengsten grondbedrijf vs de kostentoename in de 
bouw (planvorming, duurzaamheidseisen, etc.) 
2b: Hoe verder wanneer deze resultaten er niet meer zijn?  

  

 2a jaarlijks bij de actualisatie van de grondexploitaties wordt ook de prognose over evt. 
winstnemingen uit die grondexploitatie opgesteld. Bij het opstellen van die actualisaties wordt 
integraal naar de kosten- en opbrengsten ontwikkeling gekeken. 
2b: Winstnemingen betreft incidentele opbrengsten welke geen invloed hebben op de eis van 
onze toezichthouder om een structureel sluitende begroting op te stellen. 

 

13 Vraag: 

Pag. 13 
Zijn er al resultaten bekend van de hier beschreven pilots en zo ja, hoe zien deze resultaten eruit? 

  

 De leerervaringen uit de pilot worden meegenomen in de verdere organisatieontwikkeling, vanaf 
september a.s. Hierbij anticiperen we op de keuzes in het coalitieakkoord om gebiedsgericht 
werken op een gewijzigde manier in te zetten in kerngericht werken. 

 

14 Vraag: 

Pag 13. Onderaan 
Bedoelt u te  zeggen dat het aanvragen van een VOG nog uitsluitend digitaal kan, of is aanvraag van 
een VOG aan de balie ook nog mogelijk? 

  

 De burger kan nog steeds op afspraak zijn aanvraag doen aan de balie. Daarin is niets gewijzigd. 

 

15 Vraag: 

Pag 14 1e tabel  
De formatie is gegroeid, maar de bezetting is gelijk gebleven. Graag een toelichting. 

  

 De uitbreiding van de formatie in 2021 t.o.v. 2020 komt onder andere door de sporthalbeheerders 
die in eigen dienst zijn genomen en medewerkers inburgering. Doordat er relatief veel vacatures 
open staan komt de bezetting per 1000 inwoners toevallig op hetzelfde percentage uit. 
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16 Vraag: 

Pag 15 dlst 5 Digitalisering 
Dit is een continue proces, staat in de toelichting. Dan komt het dus nooit af en blijft de indicator altijd 
oranje. Deze opmerking komt vaker voor. Ook bij ondermijning en cybercrime (p17/18). Ben u het met 
ons eens dat een doelstelling die niet wordt gerealiseerd, eigenlijk geen goede doelstelling is? Graag 
toelichten. 

  

 Onze intentie en het streven zijn helder, deze doelen zijn inderdaad erg lastig om SMART te 
maken. We zijn het dus met u eens en hebben dit daarom niet (meer) opgenomen in de 
doelstellingen 2022.  

 

17 Vraag: 

P 20 dlst 5.1 
Uit de toelichting wordt ons niet duidelijk waar nou precies de afwijking zit. En ook niet wat de oorzaak 
van de afwijking is. Graag toelichten. 

  

 Door de druk op een aantal actuele onderwerpen en de capaciteitsinzet hierop heeft dit niet 
plaatsgevonden. 

 

18 Vraag: 

P 25 Stg Baasis 
Wij leiden uit deze tekst af dat er een goede samenwerking is tussen de gemeente en de stichting 
Baasis. Het onlangs in de raad aangenomen coalitieakkoord wekt een andere indruk. Hoe zit het nu 
precies? 

  

 Betreft een politieke vraag. College zal haar antwoord betrekken bij de eerste termijn van 
behandeling.  

 

19 Vraag: 

P 26 Par. Panden Vako en FC Zuidlaren 
Is het toezicht op de bouw voldoende geweest. Graag een toelichting hierover? 

  

 Het pand VAKO is onder regie van de gemeente gebouwd voor VAKO (kantine) en de gemeente 
(kleedgedeelte). Ondanks voldoende toezicht is gebleken is dat het gebouw niet op alle punten 
voldoet aan een aantal gestelde eisen. Hiervoor zijn de partijen aansprakelijk gesteld, conform 
garantie voorwaarden. 
 
De lekkage van het dak van de kantine FC Zuidlaren is terug te voeren naar een minder goede 
constructie waarvoor tijdens de bouw van de accommodatie in 1996 gekozen is. De constructie 
leidt tot lekkage nu, maar is door de recente vernieuwing van het dak verholpen. 

 

20 Vraag: 

P29 Par. Biodiversiteit 
Waarom neemt u de opmerking over het inzaaien van een passend bloemenmengsel op in dit 
hoofdstuk (cultuur, sport en recreatie). Wij zien het verband niet zo en denken eerder aan 
groenvoorzieningen en/of duurzaamheid. 

  

 In kader van de BBV regels hoort dit onderwerp thuis in dit hoofdstuk. Er is een verplichte indeling 
van de begroting. 

 

21 Vraag: 

P30 Dlst 8.1 
Tot welke afwijkingen gaat de hier vermelde herijking t.o.v. ABC-beleid 2005 leiden?  

  

 De herijking van het ABC-beleid zal gaan over een herindeling van de voorzieningen die in 
aanmerking komen voor (huisvestings)subsidie. De kosten zijn afhankelijk van de keuzes die 
door uw raad gemaakt gaan worden en zijn nu nog niet inzichtelijk. 
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22 Vraag: 

P39 par Project (Woonwijk) Ter Borch 
Huidige stand van zaken Garmpoleiland en Entreegebied, Bruggen Waterwijk: Wat is de oorzaak van 
de problemen met de bruggen? Is er door iemand of een partij verwijtbaar gehandeld? 

  

 Er heeft een onderzoek plaatsgevonden en daaruit is naar voren gekomen dat de bruggen niet 
meer aan de technische eisen voldoen. Na juridisch onderzoek en advies van onze huisadvocaat 
is gebleken dat deze kosten niet meer bij andere partijen neer zijn te leggen. 

 

23 Vraag: 

P59 Tabel Kengetallen 
De schuldquote is kennelijk voldoende (<100%) en onvoldoende (>130%). Er zit nogal een gat tussen 
die beide waarderingen. Als de schuldquote 125% is, zoals in 2023, wat is het dan? In onze ogen 
onvoldoende, dus hoog tijd voor maatregelen. Hoe kijkt u hier tegenaan? Graag toelichten. Iets 
vergelijkbaars geldt voor de solvabiliteitsratio. 

  

 De VNG-handreiking ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ benoemt de >100% (schuldquote) en 
<30% (solvabiliteitsratio) als signaalwaarden, het vormt daarmee niet een probleem maar geldt 
als aandachtspunt. Overigens bedraagt de schuldquote in 2023 110% i.p.v. de vermelde 125%. 
 
De schuldquote geeft voor een deel een vertekend beeld aangezien er deels sprake is van het 
‘doorlenen’ van middelen. Daarom wordt in de jaarstukken en begroting de netto schuldquote - 
gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen- vermeldt. Deze geeft een meer genuanceerd beeld 
en ligt dichter bij de 100%. Aanvullend benoemen wij bij de jaarstukken 2021 v.w.b. de toekomst 
enkel de kengetallen die voor 2022 zijn opgenomen in de begroting 2022. Kijkend naar de 
begroting 2022 (pagina 106) zien wij dat de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen terugloopt van 109% in 2022 naar 87% in 2025 en daarmee ruim onder de 100% ligt. 
Kijkend naar de solvabiliteitsratio zien wij in de begroting 2022 dat deze van 30% in 2022 stijgt 
naar 31% in 2025, hiermee komen wij boven de 30% die door de VNG als voldoende wordt 
beschouwd. In de begroting 2023 worden de kengetallen voor de jaren 2023 t/m 2026 
opgenomen. 

 

24 Vraag: 

P 59 Tabel kengetallen 
Graag toelichten waarom de belastingdruk schommelt van 80% in 2021 naar 88% in 2022 naar 80% 
in 2023. 

  

 In de genoemde tabel staat de werkelijke belastingdruk in 2020 (84%) en 2021 (80%) naast de 
verwachte belastingdruk voor 2021 (88%) en 2022 (80%) volgens de begroting. 
De schommeling van de werkelijke belastingdruk zoals in de vraag staat is er niet. 2023 staat 
niet in deze tabel. 

 

25 Vraag: 

P87/88/89 
Wat is de invloed van de passage over gemeentelijk vastgoed in het coalitieakkoord op de financiële 
toekomst van het gebouwenonderhoud? 

  

 De beantwoording van deze vraag heeft geen betrekking op de jaarstukken 2021 of de integrale 
voortgangsrapportage 2022,  maar komt later dit jaar terug bij de “vertaling” van het 
coalitieakkoord in de begroting 2023 (zeg maar, het andere “parallelle” spoor). 

 

26 Vraag: 

P110 Huisvesting Statushouders 
Waaruit bestaat deze extra aandacht? 

  

 Met de provincie is op voorhand (de extra aandacht) besproken hoe de situatie er op het moment 
van rapporteren voorstond en wat onze verwachtingen en mogelijkheden waren. Daarnaast 
hebben gesprekken plaatsgevonden met de woningcorporaties om de knelpunten te bespreken. 
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27 Vraag: 

P147/148 Tabel  
Hoe is de ontwikkeling gedurende de afgelopen 5 jaren geweest met betrekking tot het aantal 
contractpartners met verplichtingen inzake Jeugd/WMO? 

  

 In de tabel op de pagina’s 147/148 van de jaarstukken 2021 zijn de contractpartners Wmo en 
Jeugd opgenomen die in 2021 meer dan € 40.000 hebben gefactureerd aan de gemeente 
Tynaarlo. 
De hoogte van het gefactureerde bedrag is niet gelijk aan het aantal gecontracteerde partners 
voor de  Wmo en Jeugd maatwerkvoorzieningen.  
In onderstaande tabel staat het aantal organisatie die in het betreffende jaar meer dan €40.000 
hebben gedeclareerd:* 

Wet 2018 2019 2020 2021 

Wmo 20 23 26 26 

Jeugd 27 38 35 35 
 *Over 2017 hebben wij geen cijfers 
 
Het aantal gecontracteerde aanbieders in 2021 voor Wmo en Jeugd maatwerkvoorzieningen 
door de NMD* Samenwerking was 290. Niet alle gecontracteerde aanbieders hebben ook in 
Tynaarlo ondersteuning en/of zorg geleverd. 
 

Regio Aantal 

Drenthe/Groningen 121 

Drenthe/Friesland 135 

Overig Nederland  34 
*Noord en Midden Drenthe, inkoop- en contractbeheersorganisatie 
 

 

28 Vraag: 

P205 Fietssnelweg 
Hoe moeten wij de hier gepresenteerde cijfers duiden? 

  

 In verband met de mogelijkheid om gebruik te maken van het btw-compensatiefonds is de 
gemeente Tynaarlo opdrachtgever geweest voor deze werkzaamheden. Door middel van 
provinciale bijdrages en subsidies dragen wij maximaal € 100.000,- bij voor dit deel van de 
doorfietsroute. Op het moment dat besluitvorming voor de bijdrage heeft plaatsgevonden was 
nog geen besluit genomen over de variant bij Vriezerbrug. Een klein deel is dan ook nog niet 
uitgevoerd aangezien dit stukje geen onderdeel uitmaakte van alle varianten.  
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Integrale voortgangsrapportage 2022 
 
29 Vraag: 

Energielasten 
Op verschillende plekken in de voortgangsrapportage maakt u melding van stijgende energielasten. In 
totaal, over alle programma’s, gaat het om een bedrag van ca. €776.000,- In de tabel “Bijstelling 
begroting 2022” zien wij deze bedragen niet in dezelfde omvang terugkeren. Wilt u dit toelichten? 

 Antwoord: 

 In de tekstuele toelichting bij de hoofdstukken beperken wij ons zoals altijd tot de afwijkingen die 
groter zijn dan € 25.000, dit betekent dat de bedragen in de tabel ‘Bijstelling begroting 2022’ bij 
bepaalde hoofdstukken hoger uit kan vallen doordat deze ook de afwijkingen bevat die kleiner 
zijn dan € 25.000. Voor het resterende verschil willen wij u wijzen op het erratum dat aan het 
einde van dit document is opgenomen. 

 

30 Vraag: 

Energielasten 
Het eerdergenoemde bedrag van €776.000,-, is dat een realistisch bedrag in het licht van de huidige 
marktontwikkelingen? 

 Antwoord: 

 Dit bedrag was op moment van aanleveren de meest realistische inschatting. 

 

31 Vraag: 

Energielasten 
In de tabel “Bijstelling begroting 2022” neemt u in meerjarenperspectief geen verdere stijgingen op voor 
energielasten. Waarom niet? 

 Antwoord: 

 De bijstellingen van de energielasten zijn in integrale voortgangsrapportage structureel 
opgenomen. Daarmee zitten deze lasten dus ook in het meerjarenperspectief onder punt 7 op 
pagina 25. De lasten in de begroting worden daarnaast ieder jaar geïndexeerd. Zo ook de 
energielasten. Zie ook de tabel op pagina 30 en punt 2 van de tabel “overzicht ontwikkeling 
begrotingsresultaat 2022-2026.  

 

32 Vraag: 

P17 Tabel pt 10  
Is de verhoging voor het onderhoudsbudget gebouwen realistisch? Ook in meerjarenperspectief? 
Eigenlijk geldt dezelfde vraag voor pt. 9 Beheercapaciteit MFA’s 

 Antwoord: 

 De bedragen waren op moment van aanleveren de meest realistische inschatting. 
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Groenlinks 
 

 

Integrale voortgangsrapportage 2022 
 

33 Vraag: 

pagina 7 Naturalisatie 
Er wordt gesteld: In de begroting van 2022 zijn geen baten en lasten opgenomen voor naturalisatie. 
Dat gebeurt nu wel. 
Hoe zijn in voorgaande jaren deze baten en lasten verantwoord? 

 Antwoord: 

 De begroting van taakveld 0.2 burgerzaken is in 2022 opnieuw ingericht. De begroting is daarbij 
veel gedetailleerder opgezet. Voor het bepalen van de begroting wordt gebruik gemaakt van de 
applicatie “kostendekkendheid.nl” De berekening van de naturalisaties maakt hier geen 
onderdeel van uit. Hierdoor waren de baten en lasten voor de naturalisaties dus niet 
meegenomen in de begroting. De werkelijke baten en lasten werden voorheen op dezelfde 
kostenplaats geboekt waar ook andere kosten en opbrengsten van de burgerlijke stand werden 
geboekt zoals huwelijken. Als gevolg van Corona bleven de baten en lasten van de huwelijken 
in 2020 en 2021 achter met de begrote bedragen. Deze achterblijvende baten en lasten zijn 
“opgevuld” door de baten en lasten van de naturalisaties. Voor 2022 is dit niet meer het geval. 

 

34 Vraag: 

pagina 7 Voorziening wachtgeld 
Er wordt gesteld: De voorziening wordt als een incidentele tegenvaller opgenomen. 
Het is toch niet de eerste keer dat deze voorziening getroffen wordt?  

 Antwoord: 

 Conform de BBV moet de voorziening voor wachtgeld in één keer worden gevormd voor de 
komende vier jaren. De jaarlijkse lasten met betrekking tot wachtgeld moeten vervolgens ieder 
jaar ten laste van de voorziening worden gebracht. Iedere vier jaren wordt er een voorziening 
gevormd naar gelang de uitkomst van de verkiezingen en de vorming van het college. 

 

35 Vraag: 

pagina 7 Voorziening wachtgeld 
Er wordt gesteld: De voorziening wordt als een incidentele tegenvaller opgenomen. 
Is die in het verleden ook als incidentele tegenvallen opgenomen? Zo niet, hoe dan wel?  

 Antwoord: 

 In het verleden is dit inderdaad ook als een incidentele tegenvaller opgenomen. Zie ook het 
antwoord op vraag 34. 

 

36 Vraag: 

pagina 7 Voorziening wachtgeld 
Er wordt gesteld: De voorziening wordt als een incidentele tegenvaller opgenomen. 
Als dit al vaker gebeurd is, is er dan nog sprake van een incident? 

 Antwoord: 

 Het vormen van de voorziening gebeurt normaal gesproken één keer in de vier jaar. De omvang 
van de voorziening kan daarbij enorm verschillen. Lasten die één keer in de vier jaren moeten 
worden genomen, worden gezien als incidentele lasten.  

 

37 Vraag: 

pagina 7 Rente op leningen 
Er wordt gesteld: De interne rente is op basis van regelgeving aangepast van 1,25% naar 1%. 
Hoe valt dit te rijmen met de stijgende rente op de kapitaalmarkt? 

 Antwoord: 

 De aanpassing van de interne rekenrente van 1,25% naar 1% is het gevolg van voorgeschreven 
regels binnen de BBV en is voor het groot deel gebaseerd op leningen en de rente die al in de 
leningenportefeuille zitten. Conform de financiële verordening wordt de interne rekenrente 
definitief vastgesteld bij het opmaken van de begroting. Mochten er dan andere inzichten zijn, 
dan zullen we dit opnemen in de begroting. 
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38 Vraag: 

pagina 8 Aanpassing kapitaalslasten 
Er wordt gesteld: Doordat geraamde investeringen  nog niet zijn afgerond  of vertraging optreedt in de 
uitvoering vallen, in bijna alle taakvelden en hoofdstukken, kapitaalslasten vrij. Deze bedragen worden 
derhalve doorgeschoven naar 2023 en verder, gekoppeld aan de voorziening en reserve. Deze 
wijzigingen zijn per saldo budget neutraal, en conform de begrotingssystematiek. 
Klopt het dat deze bedragen, gezien de huidige prijsstijgingen, feitelijk niet meer toereikend zijn om de 
beoogde kosten en investeringen in de toekomst te dekken? 

 Antwoord: 

 Waar dat geconstateerd is hebben aanpassingen plaatsgevonden in bestaande kredieten. Zie 
hiervoor pagina 18 en 21 van de integrale voortgangsrapportage. 

 

39 Vraag: 

pagina 8 Aanpassing kapitaalslasten 
Er wordt gesteld: Doordat geraamde investeringen  nog niet zijn afgerond  of vertraging optreedt in de 
uitvoering vallen, in bijna alle taakvelden en hoofdstukken, kapitaalslasten vrij. Deze bedragen worden 
derhalve doorgeschoven naar 2023 en verder, gekoppeld aan de voorziening en reserve. Deze 
wijzigingen zijn per saldo budget neutraal, en conform de begrotingssystematiek. 
Betekent dit dat deze bedragen in hoogte zullen moeten worden aangepast? 

 Antwoord: 

 Waar dat geconstateerd is hebben aanpassingen plaatsgevonden in bestaande kredieten. Zie 
hiervoor pagina 18 en 21 van de integrale voortgangsrapportage. 

 

40 Vraag: 

pagina 8 Aanpassing kapitaalslasten 
Er wordt gesteld: Doordat geraamde investeringen  nog niet zijn afgerond  of vertraging optreedt in de 
uitvoering vallen, in bijna alle taakvelden en hoofdstukken, kapitaalslasten vrij. Deze bedragen worden 
derhalve doorgeschoven naar 2023 en verder, gekoppeld aan de voorziening en reserve. Deze 
wijzigingen zijn per saldo budget neutraal, en conform de begrotingssystematiek. 
Welke maatregelen kan het college nemen om dit te voorkomen en zorg te dragen dat investeringen 
en overige uitgaven zoveel mogelijk binnen de geplande begroting afgerond worden? 

 Antwoord: 

 Door het opstellen van een langlopende investeringsplanning. Bij de investeringskredieten die 
vervolgens worden aangevraagd ook een duidelijke tijdsplanning opstellen zodat redelijkerwijs 
ingeschat kan worden wanneer de kapitaallasten gaan starten. Aan de hand van een goede 
investeringsplanning kan vervolgens ook een nauwkeurige financieringsbehoefte worden 
opgesteld. In 2022 worden stappen ondernomen om tot een dergelijke investeringsplanning te 
komen. 

 

41 Vraag: 

pagina 9 Bedrijventerrein GAE 
Er word gesteld: Het plan omvat de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein (park Bravo) nabij de 
oude start- en landingsbaan. 
Wat wordt bedoeld met “de oude start- en landingsbaan”? Is dat baan 01 – 19 of een andere baan op 
het veld? 

 Antwoord: 

 Het betreft de meest noordelijk diagonaal op de verlengde start- en landingsbaan gelegen baan, 
welke niet meer als zodanig in gebruik is. 

 

42 Vraag: 

pagina 9 Bedrijventerrein GAE 
Er word gesteld: Het plan omvat de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein (park Bravo) nabij de 
oude start- en landingsbaan. 
Is de gemeenteraad bevoegd de bestemming ter plekke te wijzigen, waar het hier duidelijk om een stuk 
van het luchtvaartterrein gaat? 

 Antwoord: 

 De ontwikkeling past niet binnen de huidige bestemming. De bevoegdheid tot planologische 
wijzigingen ligt bij de gemeenteraad. 
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43 Vraag: 

pagina10 Gronden/Locatie Vriezerbrug Zuid 
Na het noemen van vier mogelijke ontwikkelrichtingen wordt het volgende gesteld: 
Op basis van vooraf opgestelde indicatoren zijn de mogelijkheden en haalbaarheid van de 
ontwikkelrichtingen nader door bureau Sweco verkend. Op basis van de daarin opgenomen conclusies 
hebben wij in januari jl. besloten deze conclusies uit het rapport voorverkenning Vriezerbrug-Zuid 
integraal af te wegen in het kader van de omgevingsvisie. 
Wat waren de vooropgestelde indicatoren en wie heeft die opgesteld? 

 Antwoord: 

 De indicatoren zoals die door ons college bij de opdrachtverstrekking zijn benoemd, zijn energie, 
circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

 

44 Vraag: 

pagina10 Gronden/Locatie Vriezerbrug Zuid 
Na het noemen van vier mogelijke ontwikkelrichtingen wordt het volgende gesteld: 
Op basis van vooraf opgestelde indicatoren zijn de mogelijkheden en haalbaarheid van de 
ontwikkelrichtingen nader door bureau Sweco verkend. Op basis van de daarin opgenomen conclusies 
hebben wij in januari jl. besloten deze conclusies uit het rapport voorverkenning Vriezerbrug-Zuid 
integraal af te wegen in het kader van de omgevingsvisie. 
Is het Rapport voorverkenning Vriezerbrug-Zuid door de fracties in te zien? 

 Antwoord: 

 De rapportage zal vertrouwelijk ter inzage worden gelegd. 

 

45 Vraag: 

pagina10 Gronden/Locatie Vriezerbrug Zuid 
Na het noemen van vier mogelijke ontwikkelrichtingen wordt het volgende gesteld: 
Op basis van vooraf opgestelde indicatoren zijn de mogelijkheden en haalbaarheid van de 
ontwikkelrichtingen nader door bureau Sweco verkend. Op basis van de daarin opgenomen conclusies 
hebben wij in januari jl. besloten deze conclusies uit het rapport voorverkenning Vriezerbrug-Zuid 
integraal af te wegen in het kader van de omgevingsvisie. 
Wie zijn “wij” die in januari jl. besloten hebben de conclusies integraal af te wegen? 

 Antwoord: 

 Het betreft onze voortgangsrapportage, dus ook dit besluit betreft een collegebesluit. 

 

46 Vraag: 

pagina 13 Volkshuisvesting 2e alinea 
Er staat: “Door diverse oorzaken……” 
Wat zijn die diverse oorzaken? 

 Antwoord: 

 De oorzaken voor het niet behalen van de taakstelling huisvesting statushouders zijn de hoge 
taakstelling in combinatie met te weinig beschikbare woningen en een relatief lage mutatiegraad 
in 2021. Corporaties doen hun best, er zijn ook prestatieafspraken gemaakt die zijn nagekomen, 
maar in Tynaarlo is het sociale huurwoningen bestand relatief laag, terwijl de taakstelling hoog 
was. We blijven hierover in gesprek met de corporaties. 

 

47 Vraag: 

pagina 29 Financiële uitgangspunten. 8e bullit. 
Er wordt gesteld dat bij nieuwe taken waarvoor de Rijksoverheid onvoldoende middelen beschikbaar 
stelt, de gemeente de opgedragen taken pas gaat uitvoeren indien er een passende dekking wordt 
gevonden in het schrappen van niet-verplichte taken, (nieuw voor oud) ofwel wanneer extra middelen 
beschikbaar worden gesteld door de Raad.  
 
Is het college het eens met de stelling dat, als de Rijksoverheid nieuwe taken aan de gemeenten 
opdraagt, deze niet worden uitgevoerd, voordat er hiervoor dekking beschikbaar is gesteld door de 
Rijksoverheid? 

 Antwoord: 

 Betreft een politieke vraag. College zal haar antwoord betrekken bij de eerste termijn van 
behandeling.  
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48 Vraag: 

pagina 29 Financiële uitgangspunten. 8e bullit. 
Er wordt gesteld dat bij nieuwe taken waarvoor de Rijksoverheid onvoldoende middelen beschikbaar 
stelt, de gemeente de opgedragen taken pas gaat uitvoeren indien er een passende dekking wordt 
gevonden in het schrappen van niet-verplichte taken, (nieuw voor oud) ofwel wanneer extra middelen 
beschikbaar worden gesteld door de Raad.  
 
Is het college het eens met de stelling da,t als er toch geschrapt  dient te worden in niet-verplichte 
taken, het besluit hierover aan de Raad is en niet alleen bij het beschikbaar stellen van extra middelen. 

 Antwoord: 

 Betreft een politieke vraag. College zal haar antwoord betrekken bij de eerste termijn van 
behandeling. 
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Tynaarlo Nu 
 

 

Jaarstukken 2021 

 

49 Vraag: 

Gebruik van afkortingen in document BOR, ARGI, PUGA, etc. Sommige afkortingen worden verklaard, 
anderen weer niet. Kan dit in de toekomst worden voorkomen? 

 Antwoord: 

 Bij de totstandkoming van toekomstige producten zullen wij hier meer aandacht aan besteden. 

 

50 Vraag: 

Thuiswerken versus m2 
De nieuwe manier van werken vraagt mogelijk ook aandacht voor een nieuwe blik op de interne 
beheersing, op rechtmatigheid en op interne controles. We hebben helaas ook moeten constateren dat 
door corona en de manier van (thuis)werken die dat van ons gevraagd heeft, maar ook de 
organisatieontwikkeling, de vooruitgang in de ontwikkeling van onze interne controles (richting de 3 
lines of defence) heeft vertraagd. 
Wat is de policy van de gemeente over thuiswerken? Wordt dit gestimuleerd en wordt het ook vertaald 
naar herinrichting van de werkplekken? Meer werkplekken en minder m2 in het gebouw? 

 Antwoord: 

 Het beleid laat zich als volgt omschrijven: na een periode van thuis móeten werken, keren we 
terug naar mógen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de kracht in ons netwerk zit, vinden we 
direct contact en (ver)binding belangrijk. Samenwerken betekent samen werken. Ons 
gemeentehuis vormt daarom onze thuisbasis. Een plek van ontmoeting, ontwikkeling en 
inspiratie.  
 
Natuurlijk gaan we een meer hybride tijdperk tegemoet. Want we kunnen een deel van onze 
werkzaamheden overal doen. Thuis, onderweg, in een buurthuis of bij een netwerkpartner op 
locatie. Dat is ook niet nieuw, het gebeurde voor corona ook al. Eerdere organisatievisies 
repten over plaats- en tijdsonafhankelijk werken en dat we elkaar op verschillende manieren 
opzoeken. Hierbij merken we wel op dat hybride werken moet passen bij het functie- en 
takenpakket, de mate waarin fysieke samenkomst en afstemming noodzakelijk is en dat dit in 
goed overleg met collega’s en leidinggevende gaat. Het is, in die zin, maatwerk. 
 
Thuiswerken wordt niet actief gestimuleerd, maar is dus wel mogelijk. Echter alleen als het 
werk in het algemeen, de samenwerking met collega’s en het functioneren van individuele 
medewerkers dat toelaten. Dit betekent ook dat er geen aanpasingen aan het gemeentehuis 
worden gedaan in de zin van het beperken van het aantal fysieke werkplekken. 
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51 Vraag: 

Onrechtmatigheden 
BDO heeft ondertussen aangegeven een goedkeurende verklaring af te gegeven voor de getrouwheid, 
maar een verklaring met beperking op het gebied van rechtmatigheid. Dit laatste is het gevolg van 
geconstateerde onrechtmatigheden bij diverse aanbestedingen. Aanvullende informatie hierover wordt 
door BDO verstrekt middels het accountantsverslag dat spoedig volgt, deze zal bij het beschikbaar 
komen aan u worden nagezonden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wie is verantwoordelijk voor deze 
omissie? 

 Antwoord: 

 Jaarlijks maken wij – als onderdeel van de jaarrekening controle- een analyse van al onze 
inkopen. Dus wij hebben per dossier goed kunnen analyseren wat er is gebeurd. Het interne 
werkproces is goed ingericht. BDO bevestigt dit ook in haar Management Letter 2021. Er zijn 
desondanks in hoofdlijn 2 soorten van onrechtmatige inkopen geconstateerd: 
a. Bewust besluit door B&W genomen om doelmatigheid zwaarder te laten wegen dan de 
rechtmatigheid. In dat geval kun je denken aan ICT aankopen in het verleden waarbij nu 
aanvullende modules worden aangeschaft.  
b. Dossiers waarbij wel intern waarschuwingen zijn verstrekt door de afdeling inkoop, 
maar die niet altijd worden opgevolgd en die – ten onrechte- in mandaat worden afgehandeld. 
Dat zijn de dossiers die pas achteraf tijdens de controle in beeld komen. Het gaat hierbij vooral 
om de inhuur van personeel, waarbij het college niet is betrokken. 
Inmiddels wordt er intern gewerkt aan de  voorbereiding van een aantal aanbestedingen om de 
onrechtmatigheid zo snel mogelijk op te heffen. Overigens is dit onderwerp uitgebreid 
besproken in de auditcommissie met BDO op 20 juni jl. 
 
Onderdeel van de voortgangsrapportage onder ”aanvragen nieuw beleid, punt 7 ICT 
maatregelen” is overigens de aanschaf van software om deze zogenoemde spend analyse op 
inkopen, eenvoudiger (lees dus ook vaker gedurende het jaar) te kunnen uitvoeren. Ons doel is 
niet 1 maal per jaar achteraf maar bijvoorbeeld elk kwartaal achteraf te analyseren hoe het 
proces van inkopen verloopt. 
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Integrale voortgangsrapportage 2022 
 

52 Vraag: 

Blz. 7 - Voorziening wachtgeld In hoeverre kan het extra bedrag van 922.000 euro wachtgeld als 
incidentele tegenvaller worden weg geboekt? Moet er in een verkiezingsjaar niet meer of beter rekening 
worden gehouden met extra benodigde gelden door dit preventief te budgetteren? Een meevaller is 
altijd beter dan een tegenvaller (van bijna 1 miljoen euro). Daarbij zouden wij graag willen weten hoe 
het bedrag van 922.000 euro in verhouding staat tot het aantal personen en de duur van uitkering. 

 Antwoord: 

 Conform de BBV moet de voorziening voor wachtgeld in één keer worden gevormd voor de 
komende vier jaren. De jaarlijkse lasten met betrekking tot wachtgeld moeten vervolgens ieder 
jaar ten laste van de voorziening worden gebracht. Iedere vier jaren wordt er een voorziening 
gevormd naar gelang de uitkomst van de verkiezingen en de vorming van het college. Het 
geniet de voorkeur om in één keer het juiste bedrag op te nemen op het moment dat daar 
duidelijkheid over bestaat. Voor de zittende wethouders is niet in te schatten of ze aanspraak 
gaan maken op het wachtgeld. Als ze aanspraak maken kunnen we niet met een redelijke 
mate van zekerheid het bedrag schatten. Daarom is een directe storting in de voorziening 
wachtgeld wethouders niet toegestaan. De maximale wachtgeldverplichting van een wethouder 
is afgerond € 246.000. 

 

53 Vraag: 

Blz. 7 - Reintegratiebudget Kan het reintegratiebudget beter worden gebudgetteerd in een 
verkiezingsjaar door er standaard vanuit te gaan dat alle wethouders vertrekken? Een meevaller is 
beter dan een tegenvaller, 

 Antwoord: 

 Bij het bepalen van het reintegratiebudget is nu uitgegaan van het coalitieakkoord en de daarbij 
behorende invulling van de wethoudersposten. Het betreft hier incidentele lasten die we 
dekken met incidentele middelen (dekking vanuit de Argi). Het geniet de voorkeur om in één 
keer het juiste bedrag op te nemen op het moment dat daar duidelijkheid over bestaat.   

 

54 Vraag: 

Blz 7 - Rentelasten en kapitaallasten + rente kortlopen en langlopende leningen In hoeverre zijn de 
aangegeven rentepercentages reëel nu rentes weer stijgende zijn? 

 Antwoord: 

 De aanpassing van de interne rekenrente van 1,25% naar 1% is het gevolg van 
voorgeschreven regels binnen de BBV en is voor het groot deel gebaseerd op leningen en de 
rente die al in de leningenportefeuille zitten. Conform de financiële verordening wordt de 
interne rekenrente definitief vastgesteld bij het opmaken van de begroting. Mochten er dan 
andere inzichten zijn, dan zullen we dit opnemen in de begroting. Zie ook de beantwoording 
van vraag 67. 

 

55 Vraag: 

Blz 8. - Samenwerkingsverband Drentsche Aa (SDA) Kosten van de SDA zijn gestegen (45.000 euro 
meer). Oorzaak ligt aan aantal beroepsprocedures omtrent WOZ. Om hoeveel beroepsprocedures gaat 
het ten opzichte van de stijging van kosten? En zijn deze kosten in de toekomst te voorkomen door 
WOZ-waarden goed in te schatten? 

 Antwoord: 

 In 2020 zijn er 352 WOZ-bezwaren ingediend. In 2021 waren dat 449. De kosten zijn niet sec. 
toe te schrijven aan beroepsprocedures, maar aan bezwaren door no cure no pay bureaus. 
Deze zijn niet alleen arbeidsintensiever, maar daar is vaak nog een vergoeding aan 
verbonden. Wij zien vooral in 2021 een behoorlijke toename daarin. 
Ook voor de toekomst valt niet goed in te schatten wat dat betekent voor de ontwikkeling van 
de kosten. Alle gemeenten hebben hier mee te maken en zijn op zoek naar hoe het anders 
kan.  Belangrijkste oorzaak is de afschaffing van de Fierensdrempel (in bezwaar minimaal € 
50.000 van de waarde af). Daarnaast is het een verdienmodel geworden voor bureau’s. 
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56 Vraag: 

Blz 8 - Elektriciteitslevering 
Is dit nog reëel gezien de crisis waarin we zitten en houden we rekening met stijgende energieprijzen. 
Veel openbare gelegenheden zijn dicht geweest tijdens de corona pandemie heeft dit nog invloed of is 
hier rekening mee gehouden 

 Antwoord: 

 Dit was op moment van aanleveren de meest realistische inschatting. Invloed van corona op 
stroomverbruik is beperkt want ca 55% van de elektrakosten zijn niet toe te schrijven aan 
gebouwen, maar aan rioolgemalen e.d.. Daarnaast zijn niet alle gebouwen openbare 
gelegenheden en blijven vastrechtkosten doorlopen ongeacht gebruik. 

 

57 Vraag: 

Blz. 9 – a. Extra capaciteit Boa’s Coalitiepartijen wensen meer BOA’s in Tynaarlo. Zijn de extra kosten 
al meegenomen in de exploitatie 2022? 
b. Waar is het bedrijventerrein Ter Borch gebleven? 

 Antwoord: 

 a. Nee, nog niet. Op dit moment wordt nog onderzocht hoe de wensen van de coalitie 
meegenomen gaan worden in de begroting 2022. 
b. De voortgangsrapportage is bedoeld voor het rapporteren van bijzonderheden of 
afwijkingen. Voor bedrijventerrein Businesspark Ter Borch hebben wij geen afwijkingen of 
bijzondere ontwikkelingen om op te nemen in deze voortgangsrapportage. 

 

58 Vraag: 

Blz. 10 - Hoofdstuk Economie 
Centrum Eelde staat on hold, hoe lang duurt dit nog en kunnen we niet verder binnen de huidige 
kaders? 

 Antwoord: 

 Voor wat betreft ontwikkelingen kunnen we, op grond van de door uw raad aangenomen motie 
2021/29 op dit moment slechts verder met plannen die binnen het geldende bestemmingsplan 
passen. Dit omdat uw raad met het aannemen van de motie de beleidslijn heeft losgelaten om 
plannen welke passen bij de uitgangspunten van het in 2014 niet onherroepelijk geworden 
bestemmingsplan te faciliteren. En heeft aangegeven (o.a. o.b.v. het waardestellend 
onderzoek) nieuwe kaders voor ruimtelijke ontwikkeling te willen opstellen. In onze brief van 20 
december 2021 hebben wij aangegeven dat wij op basis van de aangenomen motie voor het in 
de motie genoemde gebied geen nieuwe initiatieven meer in behandeling nemen en 
gesprekken van lopende initiatieven stop zetten, tenzij:  
1. het college al een positief principe besluit heeft genomen  
2. al een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend en overeenstemming is bereikt 
inzake een anterieure overeenkomst  
3. het een relatief kleine ontwikkeling is, hiermee bedoelen we: 
o een aanvraag die door middel van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid mogelijk 
kan worden gemaakt, of 
o een aanvraag voor een bijbehorend bouwwerk bij een woning of uitbreiding van een 
woning in het achtererfgebied 
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59 Vraag: 

Blz. 11 - Huisvestingsprogramma 2022 Hoeveel kost de bouw van een school? Er wordt gesproken 
over een stijging van kosten van 400.000 euro, terwijl niet uit te sluiten valt dat kosten de komende tijd 
nog meer stijgen. Wat zijn de huidige ontwikkelingen? Kunnen eventuele stijgende kosten desgewenst 
alvast worden opgenomen in het budget? 

 Antwoord: 

 Voor de nieuwbouw van onderwijshuisvesting wordt gebruik gemaakt van normbedragen die 
zijn opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tynaarlo.  
 
Deze bedragen en het aantal leerlingen waarvoor huisvesting moet worden gerealiseerd, 
vormen de basis voor de toekenning van budget in het huisvestingsprogramma 2022. Bij 
prijsstijging tussen de periode van toekenning en de realisatie van het schoolgebouw, wordt 
extra krediet aangevraagd bij uw raad.  
 
In het Huisvestingsprogramma 2022 is uitgegaan van € 2.700/m², prijspeil januari 2022. De 
investeringskosten per m2 prijs BVO voor permanent onderwijs, liggen op dit moment tussen 
de € 3.000,- en € 3.450,- afhankelijk van omvang en locatie. Gezien de huidige ontwikkelingen 
in de markt, is niet te voorspellen hoe hoog de kosten ten tijde van de realisatie van de school 
zullen zijn. Wij zullen de ontwikkelingen volgen en indien nodig leggen wij dit opnieuw voor aan 
uw raad. 

 

60 Vraag: 

Blz. 12 - Energietoeslag Zijn alle toeslagen al vergeven onder inwoners? Baten en lasten worden 
(namelijk) voor hetzelfde bedrag opgenomen. 

 Antwoord: 

 Inwoners kunnen tot 1 oktober 2022 een aanvraag bij WPDA indienen voor de eenmalige 
energietoeslag. Om die reden is niet bekend of alle toeslagen al vergeven zijn onder de 
inwoners. 
Alle inwoners die bekend zijn bij WPDA en die voldoen aan de voorwaarden hebben 
automatisch de eenmalige energietoeslag ontvangen. Eind mei 2022 hebben daarnaast 352 
inwoners van onze gemeente een toekenning ontvangen voor de eenmalige energietoeslag. 
 
De reden dat de baten en lasten hetzelfde zijn, is omdat het Rijk heeft aangegeven dat de 
uitgaven door gemeenten aan de toeslagen volledig gecompenseerd gaan worden. 

 

61 Vraag: 

Blz. 13 - Volkshuisvesting Wat zijn de diverse oorzaken waarom niet kan worden voorzien aan de 
taakstelling ten aanzien van het aantal te huisvesten statushouders in onze gemeente? 

 Antwoord: 

 De oorzaken voor het niet behalen van de taakstelling huisvesting statushouders zijn de hoge 
taakstelling in combinatie met te weinig beschikbare woningen en een relatief lage 
mutatiegraad in 2021. Corporaties doen hun best, er zijn ook prestatieafspraken gemaakt die 
zijn nagekomen, maar in Tynaarlo is het sociale huurwoningen bestand relatief laag, terwijl de 
taakstelling hoog was. We blijven hierover in gesprek met de corporaties. 
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62 Vraag: 

Blz. 14 - Locaties Bladergroen, De Kooi en Het Punthoes in Eelde-Paterswolde Wij wensen 
duidelijkheid over de locatie Het Punthoes. De formulering is ongelukkig. Er staat dat voor alle locaties 
wordt ingezet op (deels) herontwikkeling met woningbouw. Voor het Punthoes geldt dat wij ons in eerste 
instantie richten op nieuwbouw van de Mariaschool. Dat klinkt wat ons betreft vaag! Graag een betere 
formulering: Komen die woningen er nu wel of niet bij Het Punthoes? Het turngebouw en Bähler Boerma 
school [Paterswolde] zijn nu in gebruik van het AZC. Wat zijn de opbrengsten? We lezen dat nergens 
terug. Wat is de toekomst vh turngebouw? 

 Antwoord: 

 Momenteel wordt voor de Punthoes locatie concreet gewerkt aan besluitvorming om een 
bouwperceel aan te wijzen binnen de huidige planologische mogelijkheden ten behoeve van 
realisatie van nieuwbouw voor de Mariaschool. 
Voor woningbouwontwikkeling is een planologische wijziging noodzakelijk. 
Daarom werken we, zoals in de voortgangsrapportage aangegeven, tevens aan een 
(krediet)voorstel voor de Punthoes-, De Kooi- en Bladergroenschool-locatie waarin nadere 
afwegingen omtrent woningbouwmogelijkheden /-scenario’s zullen worden gemaakt. Voor 
laatstgenoemde locatie geldt dat daarin ook de afweging over het al dan niet inzetten van het 
voormalig instructiebad/turngebouw zal worden gemaakt. 
Dit voormalige instructiebad/turngebouw, de Bähler Boerma school en de Bladergroenschool 
Paterswolde zijn in gebruik gegeven aan het COA. Er is daarbij geen sprake van kosten of 
opbrengsten. 

 

63 Vraag: 

Overlappende punt 
Blz. 8, 9, 11, 12 Elektriciteit levering 
Zijn deze bedragen realistisch ingeschat, wetende dat energieprijzen waarschijnlijk de komende tijd 
nog meer gaan stijgen? En wat kunnen de gemeente Tynaarlo en inwoners doen om kosten van 
elektriciteit te drukken? 

 Antwoord: 

 De bedragen waren op moment van aanleveren de meest realistische inschatting. De beste 
manier om kosten van elektriciteit te drukken is door minder te verbruiken. 

 

64 Vraag: 

Blz 19. Punt 7 - ICT-maatregelen In hoeverre kan worden gesproken van incidentele kosten voor de 
ICT-maatregelen? Wordt er niet afgeschreven op ICT? Telefoonsystemen, werkplekken moeten toch 
regelmatig worden vernieuwd om aan de laatste (veiligheids)eisen te voldoen? 
Hoe houden we in de toekomst rekening met de nieuwe IT omgeving inzake de omgevingswet? 

 Antwoord: 

 Dit zijn twee verschillende vragen: 
a. Er wordt wel afgeschreven om ICT middelen. De incidentele kosten, zoals aangegeven 
onder punt 7 zijn ten behoeve van hard- en software-upgrades, cloud-gang van 
informatiesystemen, vervanging van onze softwarematige telefonie-omgeving en een 
aanbesteding werkplekhardware. Voortvloeiende structurele kosten en afschrijvingen, welke 
niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden gedekt, zullen bij de meerjarenbegroting 
worden opgegeven. 
b. Ten behoeve van de Omgevingswet zijn een aantal nieuwe informatiesystemen 
aangeschaft om aan deze nieuwe wetgeving te kunnen voldoen. Deze systemen zijn 
ruimschoots voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet geïmplementeerd. 

 

65 Vraag: 

Blz 21. Punt 17 - en uitfaseren hardware oude servers 
Welke prijsstijgingen hebben geleid tot ontoereikend budget? Kan dit worden gespecificeerd? 

 Antwoord: 

 Door Corona zijn er wereldwijd chip- en grondstoffentekorten. Dit zet ook door tot server- en 
consumentenhardware. Er moet nog een meervoudig onderhandse aanbesteding worden 
gestart om een offerte uitvraag te kunnen doen en de exacte prijsverhoging te kunnen 
vaststellen. Deze is nu gebaseerd op de relatieve prijsstijging van een enkele server, en komt 
daarmee neer op minimaal 30%. 
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66 Vraag: 

Blz 23. Punt 9 - ICT-maatregelen Welke ICT-maatregelen worden genomen? Kan dit worden 
gespecificeerd? 

 Antwoord: 

 De ICT maatregelen zijn in detail beschreven in een I & A Teamplan, en zullen terugkomen in 
de nog op te stellen meerjarenbegroting I & A. Deze maatregelen omvatten onder andere:  
• Vernieuwing van de hardware ICT infrastructuur, zoals firewall, telefonie, server-  
             hardware en netwerkcomponenten. 
• Uit faseren van verouderde server-software, en up-to-date houden van de huidige 
             server-software. 
• Maatregelen ten behoeve van het verbeteren van onze informatiebeveiliging. Niet  
             alleen fysieke maatregelen zoals vervanging van de firewall, maar ook bewust-  
             wordingssessies met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. 
• Kunnen blijven volgen van ontwikkelingen op het gebied van onze basisregistraties, 
             zoals de Samenhangende Objectregistratie (SOR) en het Common Ground principe. 

 

67 Vraag: 

Blz 30. Rente kort geld op te nemen Op basis van de inzichten en verwachtingen in de 
renteontwikkeling stellen we voor dit percentage van 1% niet te wijzigingen. Is 1% juist niet te laag, op 
basis van recente ontwikkelingen? 

 Antwoord: 

 Een eventuele financieringsbehoefte proberen wij in eerste instantie op te vangen met kort 
geld. De zogenaamde kasgeldleningen. Net als met de prijzen van energie, brandstof en 
bouwmaterialen is lastig aan te geven waar de rentetarieven heen zullen gaan. Momenteel 
kunnen kasgeldleningen van een maand nog steeds tegen een negatieve rente worden 
afgesloten.   

 

68 Vraag: 

Blz 33. ARGI - Algemene reserve grote investeringen Tussen 2022 en 2026 stijgt het totale reserve 
van 12.976.682 naar 18.950.470, een stijging van ruim 46 procent. Staat dit in verhouding tot de 
risicoafdekking van 100%? 

 Antwoord: 

 Voor de risicoafdekking streeft het college naar 100%. Deze ratio betreft de verhouding tussen 
de weerstandscapaciteit en de benodigde capaciteit (de risico’s). Op pagina 34 is voor de jaren 
2023 t/m 2026 deze verhouding weergegeven in de “ontwikkeling van het 
weerstandsvermogen”, deze bedraagt tussen de 281% en 312%. Als wij kijken naar hoe onze 
reserves zich verhouden tot de voor 2022 benodigde weerstandscapaciteit (begroting 2022, 
pagina 105) dan zit ook deze ruim boven de 100%. 

 

69 Vraag: 

Elektrificatie wagenpark? 
Wat is het voornemen van de gemeente over elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark en 
ambtenaren? 

 Antwoord: 

 Er heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden naar het huidige wagenpark van de gemeente 
Tynaarlo en de mogelijkheden om deze te verduurzamen. In de loop van dit jaar wordt dit 
verder uitgewerkt inclusief de hierbij horende investeringen. Naast het beleid zal hiervoor een 
kredietaanvraag komen richting uw raad. 

 

70 Vraag: 

Vegetatiedak 
Een economisch krediet van € 310.000 voor het plaatsen van een vegetatiedak op MFA Borchkwartier. 
De structurele kapitaallast van € 19.375 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te 
nemen in het begrotingssaldo. Een vegetatiedak geeft koeling in het perceel. Is er onderzocht het dak 
te voorzien van PV panelen? 

 Antwoord: 

 Het voorzien van PV panelen is opgenomen in het meerjaren duurzaamheidsplan voor 
gebouwen, hiervoor is reeds budget beschikbaar gesteld. In deze aanvraag wordt uitgegaan 
van een vegetatiedak met PV panelen. Dit gaat goed samen op één dak, want het rendement 
van de PV panelen neemt toe door de koelende werking van het vegetatiedak. 
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PvdA 
 

 

Integrale voortgangsrapportage 2022 

 

71 Vraag: 

Hoofdstuk 3 – Economie: 
Bedrijventerrein GAE 
 
Kunt u ons het betreffende vlekkenplan en de gevoerde correspondentie  hierover toesturen? 

 Antwoord: 

 Het vlekkenplan zenden wij u toe, evenals ons collegebesluit. 

 

72 Vraag: 

Hoofdstuk 3 – Economie: 
Bedrijventerrein GAE 
 
Moet het huidige bestemmingsplan Bedrijventerrein Luchthaven worden aangepast voor de beoogde 
ontwikkelingen? 

 Antwoord: 

 Ja, voor enkele onderdelen van dat Vlekkenplan is dat het geval. 

 

73 Vraag: 

Hoofdstuk 3 – Economie: 
Bedrijventerrein GAE 
 
Geldt voor een andere invulling van het Cargoterrein ook de eis van luchthaven gebonden 
bedrijvigheid? 

 Antwoord: 

 Dat is wel het uitgangspunt dat ons college heeft gehanteerd. 

 

74 Vraag: 

Hoofdstuk 3 – Economie: 
Bedrijventerrein GAE 
 
Welk deel van de plannen valt buiten de planologische grens van de luchthaven? 

  

 We zenden u ter verduidelijking het vlekkenplan en onze collegebesluitvorming toe. 

 

75 Vraag: 

Hoofdstuk 8 – Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en stedelijke vernieuwing: 
Woningbouw Vries Zuid 
De particulieren bouwkavels in het plan worden gefaseerd uitgegeven. Voor de zomer is de eerste 
uitgifte gepland. Kunt u aangeven hoe de verdere planning is? Volgens onze informatie zou bij veel 
belangstelling de kaveluitgifte binnen 1 jaar afgerond zijn. Klopt dat? 

 Antwoord: 

 De eerste uitgifte voor 14 particuliere kavels was in juni 2022. Hiervoor was veel belangstelling. 
De volgende en tevens laatste uitgifte voor de resterende 10 particuliere kavels staat gepland 
voor medio 2023. 
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76 Vraag: 

Hoofdstuk 8 – Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en stedelijke vernieuwing: 
Woningbouw Vries Zuid 
Wordt de concept – omgevingsvisie, na te zijn besproken in het College en voorafgaand vrijgeven voor 
inspraak, ook nog ter kennisneming naar de raad gestuurd? 

 Antwoord: 

 Ja, alle stakeholders krijgen een exemplaar. Verder willen we uw raad apart informeren over wat 
er is opgenomen in het concept, dit zal nog gebeuren vóór het vrijgeven ervan voor inspraak. 
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Erratum 
 

 
Na het verspreiden van de integrale voortgangsrapportage 2022 is geconstateerd dat per abuis een 
viertal vermelde financiële afwijkingen financieel-technisch niet zijn verwerkt. Het betreft het volgende 
afwijkingen: 
1. Pagina 8: De vermelde € 45.000 aan hoger uitgevallen kosten aangaande het 

Samenwerkingsverband Drentsche Aa (SDA). 
2. Pagina 8: Van de hier vermelde € 153.500 aan gestegen energielasten betreft het € 116.000. 
3. Pagina 9: De vermelde € 33.000 aan gestegen brandstofkosten. 
4. Pagina 12: De vermelde € 33.000 aan gestegen brandstofkosten. 
 
Deze afwijkingen zullen alsnog financieel-technisch worden verwerkt in de Najaarsbrief 2022. 
Concreet betekent dit een incidenteel nadeel in 2022 van € 111.000 en een structureel nadeel van € 
116.000. 
 


