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Raadsvergadering d.d. 24 mei 2011 agendapunt 11 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 10 mei 2011 
 
Onderwerp:          Conceptbegroting 2012 Meerschap Paterswolde 
Portefeuillehouder:   Mevr. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar:     Mevr. G. Koopman 
Doorkiesnummer:                 0592 - 266 868 
E-mail adres:                        g.koopman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                 Ter reactie voorleggen aan de raad en eventuele wensen en   
                                              opmerkingen kenbaar maken ten aanzien van de     
                                              conceptbeleidsbegroting 2012 Meerschap Paterswolde 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Conceptbegroting 2012 Meerschap Paterswolde (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Het Dagelijks bestuur biedt bij brief d.d. 18 april 2011 de conceptbegroting 2012 aan (bijlage). De raad 
wordt gevraagd een reactie te geven op deze conceptbegroting. Vervolgens wordt deze begroting 
behandeld en vastgesteld in de algemene vergadering van het Meerschap Paterswolde op 20 juni 2011. 
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 opwaarderen en exploiteren van nieuwe voorzieningen heeft het Meerschap in 2011 (t/m 2013) een 
beroep gedaan op subsidiemogelijkheden EFRO, Toeristische- recreatieve infrastructuur 
Paterswoldsemeergebied (TRIP). 
 
Conceptbegroting 2012. 
Bij de voorbereiding van de begroting 2012 is uitgegaan van de gegevens zoals die bekend waren eind 
februari 2011. Bij de opstelling is uitgegaan van voortzetting van de huidige vorm. 
Een meerjarenperspectief 2012 – 2015 maakt onderdeel uit van de conceptbegroting 2012. 
 
Voor het realiseren van het beleid vraagt het Meerschap in 2012 € 104.488,- van de gemeente Tynaarlo. 
De gemeenten dragen in totaal € 720.604,- bij. De gemeente Tynaarlo draagt voor 14,5% hierin bij. Ten 
opzichte van 2011 wordt de gemeentelijke bijdrage verlaagd met een bedrag van €  2570,-. 
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Voorstel: 
De zienswijze geven over de conceptbegroting 2012 en hiermee akkoord gaan, omdat deze begroting 
reëel is en zelfs onder de 0-lijn zit. 
 
Vervolgprocedure 
 
De zienswijze wordt aangeboden aan het bestuur van het Meerschap Paterswolde. 
 

Financiële consequenties 
 
Het Meerschap Paterswolde komt met een begroting, die lager is dan in 2011. Hierdoor pakt de bijdrage 
van de gemeente Tynaarlo in 2012, € 2570,- lager uit dan in 2011. 

Adviezen 

Geen. 
 

Gevraagd besluit 

Ter reactie voorleggen aan de raad en eventuele wensen en opmerkingen kenbaar maken ten aanzien  
van de conceptbeleidsbegroting 2012 Meerschap Paterswolde 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


