
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 8 november 2022
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries
Aanvang: 13:00 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. 
_________________________________________________________________________________________

1. Opening
2. Vaststellen agenda
_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

3.   Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 5 en 6

4.  Behandelvoorstel najaarsbrief 2022 en Begroting 2023
5.  Najaarsbrief 2022 *  T  *  
     Voorstel:
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;
In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.
6.  Begroting 2023 *  T  *  
     Voorstel:
     1. De begroting 2023 vast te stellen
     2. Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging

7.  Sluiting 19:30 uur

https://raad.tynaarlo.nl/


_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

Zaaknummer: 1363890


