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Wensen en opmerkingen kenbaar maken ten aanzien van de concept
beleidsbegroting 2011 en kennisnemen van het Jaarverslag en de
Jaarrekening 2009

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Jaarrekening en Jaarverslag 2009 (ter inzage)
- Beleidsbegroting 2011 (ter inzage)
- Meerjarenraming (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 heeft het Meerschap in 2011 (t/m 2013) een
beroep gedaan op subsidiemogelijkheden EFRO, Toeristische- recreatieve infrastructuur
Paterswoldsemeergebied (TRIP).
Jaarstukken 2009.
Het exploitatieresultaat over 2009 is € 25.239,-. Hiervan is € 18.778,- reeds bestemd bij bestuursbesluit
d.d. 21 juni 2004 voor de afschrijving grond ten behoeve van de renovatie van de sluis. Er resteert een
voordelig exploitatieresultaat van € 6.461,-.
Conceptbegroting 2011.
Voor het realiseren van het beleid vraagt het Meerschap in 2011 € 106.058,- van de gemeente Tynaarlo.
De gemeenten dragen in totaal € 731.436,- bij. De gemeente Tynaarlo draagt voor 14,5% hierin bij. Ten
opzichte van 2010 wordt de gemeentelijke bijdrage hiermee verhoogd met een bedrag van € 983,-.
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Bezuinigingen.
Wij hebben op 30 maart 2010 schriftelijk aan alle organisaties laten weten, de prijsindex voor 2011
voorlopig vast te stellen op 0%. Dit geldt ook voor de organisaties vanuit een Gemeenschappelijke
Regeling.
Het dagelijks bestuur van het Meerschap Paterswolde is op 10 mei 2010 bij elkaar geweest. In dit overleg
heeft het dagelijks bestuur besloten dat zij de komende jaren de Gemeentelijke bijdrage op het niveau
van 2011 wil handhaven. In de meerjarenraming is vanaf 2013 de post “Overige kosten’’ hiervoor
verlaagd.
In het DB van 2010 is besloten om aan het algemeen bestuur ter goedkeuring voor te leggen om het
positieve resultaat 2009 ad €6000,- (afgerond) ten gunste van de begroting 2012 te brengen. Hierdoor
blijft de gemeentelijke bijdrage 2012 op hetzelfde niveau als 2011.
De gemeentelijke bijdrage wordt hiermee vanaf 2011 niet verhoogd.
De verhoging van € 983,- past niet in de gedachte van ons om op de 0-lijn te zitten vanaf 2011. Echter
gezien deze minimale verhoging en het feit dat het Meerschap Paterswolde vanaf 2012 de bijdrage van
de gemeente niet verhoogt tot en met 2014 (bijlage 4), stellen wij voor wel met de conceptbegroting 2011
akkoord te gaan.
Vervolgprocedure
De zienswijze wordt aangeboden aan het bestuur van het Meerschap Paterswolde.
Financiële consequenties
De stijging van de bijdrage is minimaal.
Gevraagd besluit
Wensen en opmerkingen kenbaar maken ten aanzien van de concept beleidsbegroting 2011 en
kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2009

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen,

secretaris
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