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Bijlage(n): 1 Najaarsbrief 2022

Onderwerp
Najaarsbrief 2022

Gevraagd besluit
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk

per 1 september 2022;
2. In  te  stemmen  met  de  voorstellen  voor  incidenteel  en  structureel  nieuw  beleid,  zoals

opgenomen in het hoofdstuk ‘aanvragen nieuw beleid’.
3. De incidentele  nadelen als  gevolg  van voorstellen nieuw beleid  van € 231.325 in  2022,  €

60.300 in 2023 en € 25.300 in 2024 ten laste brengen van de ARGI;
4. De structurele  nadelen  als  gevolg  van voorstellen  nieuw beleid  van €  135.000  in  2022,  €

214.173  in  2023,  €  228.306  in  2024  en  €  256.844  in  2025  op  te  nemen  in  de
meerjarenbegroting;

5. De reguliere begrotingsbijstellingen van € 1.015.000 voordelig (incidenteel) in 2022 toevoegen
aan de ARGI;

6. De reguliere begrotingsbijstellingen van € 750.000 nadelig (structureel) in 2023 op te nemen in
de meerjarenbegroting;

7. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking:
a. Een  economisch  krediet  van  €  31.500  voor  een  opstalvergoeding  voor  de

waterscouts Midlaren. De structurele kapitaallast van € 1.103 op te nemen in de
meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo.

b. Een economisch krediet van € 1.136.692 voor vervangingsinvesteringen tractie. De
structurele kapitaallast van € 125.036 op te nemen in de meerjarenbegroting en
daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo.

8. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 906.868;
9. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de jaarschijven van de maatschappelijke

kredieten.
10. In  te  stemmen  met  de  voorgestelde  uitsplitsing  van  het  krediet  “Duurzaamheidsplan

gemeentelijke gebouwen” ad € 196.000;
11. In  te  stemmen  met  de  voorgestelde  uitsplitsing  van  het  krediet

Meerjarenduurzaamheidsplanning” ad € 1.604.760;
12. In te stemmen met de voorgestelde vrijval van reserves ad € 3.404.157 naar de ARGI;
13. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.



Wat willen wij hiermee bereiken?
Met deze najaarsbrief 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 2022.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
In de financiële verordening is opgenomen dat wij u in het najaar informeren over de belangrijkste 
zaken ten aanzien van het lopende begrotingsjaar. Met deze najaarsbrief komen wij deze 
toezegging na. De voorgestelde bijstellingen van de begroting 2022 zijn noodzakelijk voor de 
verdere uitvoering van de begroting in 2022.

Wat ging er aan vooraf
De begroting 2022 is door uw raad vastgesteld in november 2021. Daarmee zijn de budgetten voor 
het begrotingsjaar door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. De Integrale voortgangsrapportage 
2022 was het eerste bijstelmoment en is door uw raad vastgesteld op 5 juli 2022.

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

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Hiervoor verwijzen u naar de najaarsbrief 2022

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

P. Koekoek, gemeentesecretaris/algemeen directeur



Raadsbesluit nr. 5

Betreft: Najaarsbrief 2022

Raadsvoorstel Najaarsbrief 2022

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overwegende dat de najaarsbrief 2022 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 per  1

september 2022;
2. In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het

hoofdstuk ‘aanvragen nieuw beleid’. De dekking voor 2022 onttrekken aan de ARGI en voor 2023 en verder
deze op te nemen in de meerjarenbegroting;

3. De reguliere  begrotingsbijstellingen van € 1.015.000 voordelig  (incidenteel)  in  2022 toevoegen aan de
ARGI;

4. De  reguliere  begrotingsbijstellingen  van  €  750.000  nadelig  (structureel)  in  2023  op  te  nemen  in  de
meerjarenbegroting;

5. De incidentele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 231.325 in 2022, € 60.300 in 2023 en
€ 25.300 in 2024 ten laste brengen van de ARGI;

6. De structurele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 135.000 in 2022, € 214.173 in 2023, €
228.306 in 2024 en € 256.844 in 2025 op te nemen in de meerjarenbegroting;

7. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking:
a. Een economisch krediet van € 31.500 voor een opstalvergoeding voor de waterscouts Midlaren.

De structurele kapitaallast van € 1.103 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee
te nemen in het begrotingssaldo.

b. Een economisch krediet van € 1.136.692 voor vervangingsinvesteringen tractie. De structurele
kapitaallast van € 125.036 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in
het begrotingssaldo.

8. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 906.868;
9. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten.
10. In  te  stemmen  met  de  voorgestelde  uitsplitsing  van  het  krediet  “Duurzaamheidsplan  gemeentelijke

gebouwen” ad € 196.000;
11. In te stemmen met de voorgestelde uitsplitsing van het krediet  Meerjarenduurzaamheidsplanning” ad €

1.604.760;
12. In te stemmen met de voorgestelde vrijval van reserves ad € 3.404.157 naar de ARGI;
13. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Vries, 8 november 2022

De raad voornoemd,

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

R.J.. Puite, griffier


