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Raadsvergadering d.d. 22 mei 2012  agendapunt 15 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 8 mei 2012 
 
Onderwerp:           Begroting 2013 Meerschap Paterswolde  
Portefeuillehouder:    dhr. H. de Graaf 
Behandelend ambtenaar:  mevr. S. Veenstra 
Doorkiesnummer:    0592 - 266 865 
E-mail adres:    s.veenstra@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   Naar voren brengen van wensen en opvattingen ten aanzien van de 
                                               ontwerpbegroting 2013 van het Meerschap Paterswolde. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Ontwerpbegroting Meerschap Paterswolde 2013 (ter inzage)  
-   Programmarekening en jaarverslag 2011(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.   
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan ter vervanging van het plan uit 2000.  
 
Het dagelijks bestuur van het Meerschap presenteert ieder jaar in april een ontwerp-begroting en legt 
deze voor zienswijzen voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Op 18 juni a.s. 
vergadert het Algemeen Bestuur van het Meerschap over de begroting.  
 
Over 2011 is, rekening houdend met de tekortfinanciering door de gemeenten, een voordelig resultaat 
geboekt van € 23.552,-. Voor het realiseren van het beleid vraagt het Meerschap in 2013 € 102.225,- van 
de gemeente Tynaarlo. De deelnemende gemeenten dragen in totaal €705.000,- bij. Wij hebben als 
college van B&W 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 van uw raad worden aangeboden aan het bestuur van het Meerschap Paterswolde.  

Financiële consequenties 

De bijdrage aan het Meerschap Paterswolde past binnen de kaders voor de begroting 2013. Er wordt 
geen extra geld gevraagd. Het bestuur van het Meerschap bespreekt bezuinigingsvoorstellen die kunnen 
oplopen tot € 65.000,-. Mogelijk wordt de bijdrage voor 2014 door deze bezuinigingsronde lager. Hoeveel 
is nog niet aan te geven.  
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Gevraagd besluit 

Naar voren brengen van wensen en opvattingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2013 van het 
Meerschap Paterswolde 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris 


