
 

Raadsvergadering d.d. 19 augustus 2008 agendapunt 15 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 juni 2008 
 
Onderwerp:   Begroting 2009 Meerschap Paterswolde 
 
Portefeuillehouder:   dhr. mr. ing. J.D. Frieling 
Behandelend ambtenaar: mw. S. Veenstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 865 
E-mail adres:   s.veenstra@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Naar voren brengen opvattingen en wensen ten aanzien van de 

ontwerpbegroting van het Meerschap Paterswolde. 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
- Ontwerp-begroting Meerschap Paterswolde 2009 (ter inzage) 
- Jaarrekening 2007, inclusief accountantsverklaring (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Het doel van het Meerschap Paterswolde is om binnen de grenzen van zijn gebied en met inachtneming 
van de natuur en het landschap de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te 
behartigen op het terrein van openluchtrecreatie. De vrije toegang tot de voorzieningen is hierin 
essentieel. Het Meerschap realiseert dit door de bestaande voorzieningen goed te onderhouden en door 
de aanleg van nieuwe voorzieningen aan de hand van de wensen en behoeften van de samenleving. Het 
Beleidsplan dat in 2000 is opgesteld, is hiervoor richtinggevend.   
 
Het bieden van openbare recreatievoorzieningen kost geld. Om een recreatievoorziening als het 
Paterswoldsemeer bij de tijd te houden zijn investeringen nodig waar geen directe baten tegenover staan. 
Omvangrijke investeringen zijn afhankelijk van bijdragen van subsidieverstrekkers of marktpartijen. Voor 
het realiseren en exploiteren van nieuwe voorzieningen wil het Meerschap in 2009 nog geen beroep doen 
op investeringsbijdragen van de gemeenten. Er zijn wel voorstellen in voorbereiding om de geraamde 
tekorten voor groot onderhoud en investeringen in nieuwe voorzieningen te kunnen dekken.  
 
Het dagelijks bestuur van het Meerschap presenteert ieder jaar rond april een ontwerp-begroting en legt 
deze voor zienswijzen voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Uw raad heeft 
volgens de procedure de mogelijkheid om tot 1 juli een reactie te geven op de begroting. Het algemeen 
bestuur van de GR moet voor deze datum een besluit nemen over de begroting. Het is niet gelukt de 
stukken voor 1 juli in uw raad te behandelen. In een brief aan het bestuur van het Meerschap hebben wij 
opgenomen dat uw eventuele reacties worden nagestuurd.  
 
Over 2007 is, rekening houdend met de tekortfinanciering door de gemeenten, een voordelig resultaat 
geboekt van € 28.011,-. Voor het realiseren van het beleid vraagt het Meerschap in 2009 € 103.360,- van 
de gemeente Tynaarlo. De deelnemende gemeenten dragen in totaal € 702.034,- bij. Wij hebben 
ingestemd met de ontwerp-begroting en kennis genomen van de jaarrekening. Aan u wordt gevraagd uw 
wensen op opvattingen aan het bestuur van het Meerschap mee te geven.  



 

Vervolgprocedure 

De opmerkingen en wensen van uw raad worden aangeboden aan het bestuur van het Meerschap 
Paterswolde.   

Financiële consequenties 

De stijging van de bijdrage aan het Meerschap Paterswolde past binnen de normen die uw raad hiervoor 
heeft gesteld. Voor 2009 wordt van Tynaarlo een bijdrage gevraagd van €103.360,-. 

Gevraagd besluit 

Naar voren brengen opvattingen en wensen ten aanzien van de ontwerpbegroting van het Meerschap 
Paterswolde. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
H. Kosmeijer, loco-burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


