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Onderwerp: vergadering Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde van 10 december 2012 

Geachte heer de Jong , 

Wij zenden u de agenda en bijbehorende stukken voor de openbare vergadering van het 
Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde van maandag 10 december 2012. 
De vergadering vindt plaats vanaf 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te 
Haren. 

hl het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij, 

Hoogachtend, 
Het Dagelijks Bestuur van het 
Meerschap Paterswolde, 
namens hen, 

K. Haverdings, 
secretaris. 
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Meerschap Paterswolde 

Conceptagenda vergadering Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde van 
10 december 2012 

Informeel gedeelte 16.35 - 17.10 uur: presentatie door Waterschap Noorderzijlvest, 
Waterkwaliteit van het Paterswoldse Meer en eventuele toekomstige plannen. 
Presentatie door mevrouw Alma (bestuurder) en Sander Dijk (o.a. planvorming). 

Het rapport "Watersysteemonderzoek Paterswoldsemeer" vindt u op de website 
www.meerschap-paterswolde.nl in de rubriek AB-Vergadering. 

Formeel gedeelte 17.15 - 18.00 uur: 

1. Opening/vaststelling conceptagenda. 

2. Rondvraag (eventuele insprekers). 

3. Voorstel aanwijzing nieuwe voorzitter de heer J. Seton. 

4. Conceptverslag AB 8 oktober 2012 en DB besluitenlijst 03 september 2012. 

5. Mededelingen/Ingekomen stukken. 

Brief Provincie Groningen over begroting 2013, ter tafel 

6. Prognose rekening 2012. 

7. Voortgangsrapportage TRIP (no. 8). 

8. Concept Actieplan 2013. 

9. Voortgangsrapportage Actieplan 2012 (no. 3). 

10. Voorstel vervolg handhaving AP VM door B O A' s. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

http://www.meerschap-paterswolde.nl


Meerschap Paterswolde 
) | • 

Aan: het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde 
Van: het Dagelijks Bestuur van het Meerschap Paterswolde 
Datum: 12 november 2012 
Kenmerk: Mpu12/113g 

Betreft: Aanwijzing van Jan Seton als voorzitter van het dagelijks en 
algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde 

Geacht Bestuur, 

Bij het aantreden van het nieuwe college van B&W van de gemeente Groningen is 
het taakveld recreatie toebedeeld aan de heer Jan Seton. 
In verband daarmee is mevrouw Jannie Visscher teruggetreden als lid en tevens 
voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde en 
is de heer Jan Seton door het college van Groningen aangewezen als haar opvolger 
in het bestuur. 

Conform artikel 16 van de Gemeenschappelijke regeling voor het Meerschap 
Paterswolde dragen wij de heer Jan Seton nu voor als voorzitter van ons bestuur. 

GR Meerschap Paterswolde 2007. 
Artikel 5 
1. Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende 10 leden: 

a. één lid uit elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Groningen, Haren en Tynaarlo; 

b. twee leden uit de raad van de gemeente Haren; 
c. drie leden uit de raad van de gemeente Groningen; 
d. twee leden uit de raad van de gemeente Tynaarlo; 

2. De in het eerste lid bedoelde leden worden benoemd door de raden van de deelnemers. 

Artikelie 
De voorzitter. 

1. Op voordracht van het dagelijks bestuur wordt door het algemeen bestuur uit het dagelijks 
bestuur, een voorzitter aangewezen voor een periode van vier jaar of bij tussentijds aantreden 
voor de nog lopende zittingsduur. 

2. Tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten, bepaalt het dagelijks bestuur zich er bij 
zijn voordracht toe dat, telkens voor een periode gelijk aan de zittingsduur van het algemeen 
bestuur, het voorzitterschap achtereenvolgens wordt vervuld door het lid van het dagelijks 
bestuur afkomstig uit de gemeente Tynaarlo, de gemeente Haren en de gemeente Groningen. 

3. In de vervanging van de voorzitter wordt bij diens afwezigheid of ontstentenis voorzien door 
het dagelijks bestuur uit zijn midden. 

Voorstel: 
De heer Jan Seton wordt aangewezen als voorzitter van het dagelijks en algemeen 
bestuur van het Meerschap Paterswolde voor een periode gelijk aan de nog lopende 
zittingsduur van het huidige algemeen bestuur. 



Meerschap Paterswolde 

Concept verslag vergadering algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde van 
8 oktober (verplaatste vergadering van 1 oktober) 
Aanwezig: Dhr. H.J. Bolhuis, dhr. H. de Graaf, dhr. W.B. Leemhuis, dhr. G.H. Schenkel, 
dhr. T. Sieling, dhr. T.G. Sprenger, dhr. J. Spakman, dhr. G. Pieters. 
Afwezig m.k.g.: mw. J.A. Visscher, dhr. J.H. Luhoff. 
Ambtelijke ondersteuning: dhr. K. Haverdings, dhr. H. Homan, dhr. G.Schalkoort. 
Publiek: zeven belangstellenden. 

1. Opening- Dhr. Sieling opent de vergadering en heet een ieder en in het bijzonder de 
aanwezigen op de publieke tribune van harte welkom. 
Hij meldt de afwezigheid van mw. J.A. Visscher en de heer J.H. Luhoff. Hij constateert 
dat er een quorum aanwezig is. 

2. Rondvraag (aanmelden insprekers). Dhr. Paul Kroese meldt zich namens bewoners 
aan de Gasthuiskade. Het gaat om een onderwerp dat niet op de agenda staat. De 
voorzitter gaat hiermee akkoord maar meldt dat het dagelijks bestuur pas in een later 
stadium een reactie zal geven op hetgeen de inspreker naar voren breng t. 
Dhr. Kroeze: het gaat om de bomen aan de Gasthuiskade. Daar is dit voorjaar een 
besluit over genomen door het dagelijks bestuur op 18 april 2012. Wij hadden gevraagd 
of deze bomen gekapt en er andere bomen herplant kunnen worden. Er zijn steeds 
meer bewoners die hinder hebben van de bomen. Het gaat om de lichtinval, de zon en 
het uitzicht. De bomen worden regelmatig gesnoeid maar groeien steeds verder. Er is 
een enquête gehouden onder de bewoners en 90% van de bewoners is voorstander van 
het kappen van de bomen het herplanten van bomen. Het bestuur heeft gezegd en ik 
heb dat ook van het secretariaat gehoord, dat de gemeente Groningen hiervoor geen 
kapvergunning zou willen geven. Ik weet niet in hoeverre er ooit een kapvergunning is 
aangevraagd. Ik wil hier toch op terugkomen omdat wij vinden dat de bewoners 
dusdanig hinder van de bomen ondervinden, dat er toch wat aan gedaan moet worden. 
We hebben contact opgenomen met Jannie Visscher die aanstaande zaterdag bij ons 
komt kijken. Ze gaat vanuit de appartementen kijken hoe de situatie is. ik wil hierbij ook 
andere bestuursleden van het Meerschap uitnodigen om zaterdag om 11 uur te komen 
kijken hoe erg de hinder voor de bewoners is, zodat er misschien toch terug kan worden 
gekomen op het besluit van 18 april. 
Dhr. Sieling: u vraagt ons om een heroverweging van het besluit van 18 april. Uit het 
feit dat Jannie Visscher komt kijken, kunt u opmaken dat er in leder geval bij haar 
bereidheid is om nog eens goed naar deze zaak te kijken. We zullen dit in de 
eerstvolgende DB-vergadering bespreken en u een reactie geven. 
Mw. Visser kan dan verslag doen van haar bevinden. 

3. Concept-verslag AB 18 juni: het verslag wordt vastgesteld. 
T.k.n.: besluitenlijsten DB 
16 april t.k.a. 
14 mei t.k.a. 
17 juli: Dhr. Spakman: ik heb een vraag over punt 3 onder 1. Willen we de GR 
handhaven? Ja in aangepaste vorm zonder AB, maar wel goed motiveren. Mijn vraag is, 
het dagelijks bestuur kan er een opvatting over hebben, maar dit is toch iets wat we in 
de drie gemeenteraden moeten besluiten? Dhr. Sieling: ja absoluut. Dhr. Spakman: en 
het is ook mogelijk dat het algemeen bestuur hier iets genuanceerder over denkt? 
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Dhr. Sieling: ja, dat klopt. We hebben hier na de bewuste vergadering niet meer over 
gesproken. Het is wel een onderwerp dat benoemd is in het beleidsplan, u kunt zich dat 
wel herinneren. De vervolgactie hierop zal nog plaatsvinden richting de gemeenteraden. 
Dhr. Haverdings: ik kan u melden dat er een bijeenkomst is geweest van drie 
ambtelijke vertegenwoordigers, die een plan van aanpak gaan maken. 
Dhr. Pieters: Voorzitter, is het misschien handig dat we hier als aigemeen bestuur eerst 
een mening over hebben en dan een advies zenden naar de gemeenteraden. Ik kan mij 
voorstellen dat wij als geen ander kunnen beoordelen, wat onze toegevoegde waarde is 
als AB boven een andere verschijningsvorm. Ik kan mij voorstellen datje het de 
gemeenteraden makkelijker maakt alsje zegt: dit is het advies van het AB. 
Dhr. Sieling: ik begrijp uw punt, maar ik herinner mij dat wij in het beleidsplan hier iets 
over geschreven hebben en dat wij dat als algemeen bestuur ook hebben vastgesteld. Ik 
vraag mij af hoe wat u nu voorstelt zich verhoudt tot wat wij reeds hebben vastgesteld in 
het beleidsplan. Wij hebben als bestuur gezegd dat wij willen meewerken aan het 
omvormen van die gemeenschappelijke regeling mits aan een aantal punten wordt 
voldaan, die hier ook al zijn aangedragen, zoals de transparantie, betrokkenheid van 
omwonenden, mogelijkheid tot inspraak. Dit zijn punten die we belangrijk vinden en waar 
we rekening mee gaan houden als de omvorming plaatsvindt. 
Dhr. Leemhuis: ik heb hier bij de behandeling van het beleidsplan het woord over 
gevoerd en heb gezegd dat ik nog geen enkel argument heb gehoord op grond waarvan 
het AB opgeheven zou moeten worden. Niemand heeft daarover een ander standpunt te 
berde gebracht en dat is volgens mij nu de stand van zaken. We willen argumenten 
horen van het dagelijks bestuur. 
Dhr. Sieling: ik stel voor dat wij dit punt als DB weer meenemen. We wachten de reactie 
af van de groep, die er op dit moment mee bezig is en dan komt het op enig moment wel 
weer terug. 
Dhr. Pieters: wat ik probeer aan te geven wat zich nu dreigt te ontwikkelen, dat het een 
uitermate vreemde zaak is als wij in de gemeenteraad zeggen: we doen hier zoveel 
interessante dingen, we moeten het vooral in stand houden. 
Dhr. Sieling: dat snap ik heel goed, maar we zijn nu niet compleet, dus het lijkt me niet 
goed om op dit moment dat rondje te gaan doen. 
Dhr. Leemhuis: nee, dat klopt. Dit was even naar aanleiding van het verslag. Ik las dit 
en daar wilde ik op reageren. 
Dhr. Sprenger: ik vind het toch wel gek dat er op dit moment al een commissie mee 
bezig is en wij niet weten wat de opdracht is, welke personen er in zitten en wat het kost. 
Ik vind dat niet correct. 
Dhr. Sieling: het is geen nieuw ondenwerp. We hebben dit ondenwerp besproken hier in 
het algemeen bestuur. Voortvloeiende uit die bespreking, is nu een groep bezig om te 
kijken, wat zijn de consequenties, juridisch, maar ook meer dan juridisch, als het wordt 
omgezet. Ik denk dat het in ons belang is als algemeen bestuur om daar ook zicht op te 
krijgen en daar een discussie over te voeren en dan sluit ik ook aan bij de woorden van 
dhr. Pieters, voordat het naar de gemeenteraden gaat, moeten de gevoelens van het 
algemeen bestuur wel helder zijn. 
Dhr. Spakman: dus het is meer een soort inventariserende verkenning? 
Dhr. de Graaf: het is een inventariserende verkenning op ambtelijk niveau. We laten 
ons als DB adviseren en gaan daarna terug naar het AB. 
Dhr. Sieling: zoals dat gaat met het dagelijks bestuur: wij bereiden de dingen voor, en 



deze werkgroep hoort daarbij, voordat wij naar het algemeen bestuur toe gaan. 
Dhr. Sprenger: ik vind dit, omdat dit ook het algemeen bestuur betreft, laat dat dan mijn 
woorden maar zijn, te kort door de bocht, dat er dan een commissie is, zonder dat wij 
daar van te voren even over zijn ingelicht. 
Dhr. de Graaf: commissie is een te zwaar woord. Het zijn drie ambtenaren die bij elkaar 
zitten om alle consequenties in beeld te brengen, wat betekent dit nou, hoe gaan we dit 
organiseren, hoe gaan we de besluitvorming regelen. Commissie is een te zwaar woord. 
Dhr. Spakman: u ziet het als een vervolgstap van het beleidsplan? 
Dhr. de Graaf: het is een uitwerking van het beleidsplan. Die uitwerking komt eerst bij 
het db op tafel te liggen en daarna bij het ab. 
Dhr. Pieters: ik proef hier dat de meningen uitermate zijn verdeeld en als wij als AB 
zeggen dat het niet im frage is om het AB op te heffen, dan is dit wel prematuur. 
Dhr. Sieling: maar ik heb ook duidelijk gehoord, dat het er om gaat dat er argumenten 
zijn. Er zijn argumenten nodig om uiteindelijk iets te gaan veranderen. Ik denk dat het 
goed is dat wij als dagelijks bestuur de consequenties van de wijzigingen in beeld 
brengen. Het is een voorbereidende notitie die hier ter sprake kan komen. 
Dhr. Leemhuis: wat mij betreft, ik zie de voordelen niet, maar ben bereid om te luisteren 
naar de argumenten, maar dat gaan we hier eerst bespreken voordat we hier mee 
verdergaan. 
Dhr. Sieling: dat is helder, dat zijn duidelijke afspraken. 
Dhr. Sprenger: ik heb een vraag over punt 2. Had het afsluiten van de overeenkomst 
met veiligheidszorg Noord Nederland niet even kunnen wachten tot we hierover konden 
besluiten? Het neemt een hap uit ons eigen vermogen. Ik heb niet direct het idee dat in 
deze koude maanden de buitenseks nu direct nummer 1 is om te handhaven. 
Dhr. Sieling: zullen we dit behandelen bij het agendapunt 6? 
De besluitenlijst van 17 juli wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen.. 

4. Mededelingen/ingekomen stukken 
geen. 

5. Prognose jaarrekening 2012 
Dhr. Sprenger: prima om te lezen dat we bijna niet afwijken van de begroting. Ik vind 
het wel lastig om de bijlage te lezen omdat er geen percentages bij de diverse bedragen 
staan. Dat maakt het moeilijk om afwijkingen goed te duiden. 
Dhr. Spakman: ik heb wat moeite met deze prognose en zeker de bijlage, omdat ik lees 
dat de begroting en de prognose van het resultaat exact hetzelfde zijn. Dat doet mij 
vermoeden dat er eigenlijk niet echt goed geprognosticeerd is. Daar wil ik toch graag 
een uitleg bij. Er zijn zo'n twintig tot dertig posten en bij elk daarvan is de prognose 
precies gelijk aan de begroting, is er wel serieus geprognosticeerd. 
Dhr. Haverdings: de prognose is erg vroeg opgesteld, we hebben nog niet zoveel 
uitgegeven, maar aan de andere kant zijn er ook geen risico's in beeld gekomen. 
De prognose in is juli opgesteld en daardoor lopen alle posten nog mee. Het is wel 
positief dat er halven/vege het jaar nog geen risico's geconstateerd zijn. 
Een meer concrete uitwerking van de prognose gaat volgende week naar het dagelijks 
bestuur van 5 november en deze zal in december aan u voorgelegd worden. Die 
prognose is een veel meer uitgewerkte versie. 
Dhr. Spakman: moet ik het dan zo opvatten dat u zegt neem het voor kennisgeving 



aan, maar het heeft niet zoveel betekenis? Ik bedoel dan de cijfers, niet de tekst. 
Dhr. Sieling: het dagelijks bestuur heeft het zo geïnterpreteerd dat er op het ogenblik 
geen gekke dingen inzitten en geen grote afwijkingen die aanleiding geven op daarmee 
bij u terug te komen. 
De prognose wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Voorstel Handhaving Openbare Orde en Veiligheid 
Dhr. Sieling: we hebben geprobeerd om in deze notitie aan te geven waarmee we als 
dagelijks bestuur geconfronteerd werden aan het begin van de zomer, wat we met deze 
confrontatie gedaan hebben en welk besluit wij, noodgedwongen naar ons idee, in 
augustus hebben moeten nemen. Ik hoop dat de notitie voldoende helder is, anders kan 
dhr. Haverdings u nog het een en ander toelichten. 
Dhr. Sprenger: bestuurlijke strafbeschikking, dat mogen gemeenten nu gaan doen voor 
kleinere zaken. Misschien kunt u uitleggen hoe dat precies zit. Ik zou me ook voor 
kunnen stellen, dat de drie gemeenten zeggen, wij willen de inzet van de politie op het 
gebied van vervelende zaken ook in het meerschapsgebied. Geef opdracht aan de 
politie om daar aandacht aan te besteden. Ik lees hier dat de politie prioriteiten stelt, 
maar hadden we daar als gemeente niet ook nog wat aan kunnen doen, om te 
voorkomen dat we Boa's moeten inzetten. Is het met de bestuurlijke strafbeschikking zo, 
dat het Meerschap eigenlijk gedwongen is, om het op deze manier te gaan doen? 
Dhr. Schenkel: een beetje in het verlengde daarvan. Ik vraag me bij het lezen van het 
stuk af waarom deze keuze is gemaakt en waarom niet een andere? Hebben er andere 
mogelijkheden voorgelegen of waren er geen andere mogelijkheden? Dan de motivatie 
voor het gekozen aantal uren, die vond ik ook niet in het stuk. Waarom 600 uren en 
waarom niet meer of minder uren? 
Dhr. Spakman: ik kan me aansluiten bij de vragen die al zijn gesteld. 
Dhr. Haverding: we hebben gepoogd om zo helder mogelijk te omschrijven wat ons is 
overkomen. In mei meldde de politie van de unit Groningen Zuid-Haren ons, dat de 
bonnen die ze uitschreven niet meer konden worden geïnd. Zij handhaven de algemene 
verordening voor het Meerschap en die is anders dan die van bijvoorbeeld Groningen en 
Haren. Bestuursorganen die willen handhaven moeten dat doen, op grond van hun 
eigen APV en dat houdt in dat er aan die APV een keur moet worden gegeven door het 
CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) en deze keur wordt gedigitaliseerd en wat er in 
de praktijk dan gebeurt is dat BOA's en ook de politie een elektronisch kastje op de 
heup hebben waarin je een code in kunt voeren. Daar rolt een bon uit, die in ons geval 
wordt venwerkt door Veiligheidszorg Noord en opgestuurd naar het CJIB die vervolgens 
een bekeuring versturen. 
Wij kwamen er in mei achter dat er in ons gebied niet meer kon worden gehandhaafd 
door het uitdelen van bekeuringen. Als je alleen maar kunt waarschuwen, roep je de 
goden natuurlijk over je af. Daarom is dit systeem van de bestuurlijke strafbeschikking in 
werking gezet voor ons gebied. 
Dhr. Sieling: we hebben als dagelijks bestuur gezegd, we moeten handhaven op de 
diverse onderdelen. Het kan niet zo zijn, al is het oktober, november, datje daar 
helemaal niets aan doet. We hebben ook gekeken of de BOA's van de drie 
deelnemende gemeenten een rol zouden kunnen spelen in de handhaving. Het was 
voor het Meerschap natuurlijk goedkoper geweest als we af en toe wat BOA zouden 
kunnen laten invliegen. Dat bleek echter geen reële optie. Daarom hebben we er 



uiteindelijk voor gekozen om op deze manier en voor deze periode voor 600 uur BOA's 
en toezichthouders in te huren. En waarom 600 uur: als het in de zomerperiode was 
geweest hadden we voor 750 uur gekozen. Vijfhonderd uur vonden we aan de krappe 
kant omdat er in de maanden augustus en september ook nog het nodige gebeurt en 
daarom hebben we gekozen voor 600 uur. We hebben daarom besloten er tussen in te 
gaan zitten, dat was eerlijk gezegd ook een beetje natte vingenwerk. 
We willen de inzet gaan evalueren om eind december de resultaten in beeld te hebben, 
zo dat we daar volgend jaar weer mee voort kunnen. Dat geeft ook de nodige zorgen, 
want er hangt ook een fors prijskaartje aan, waarmee we in de begroting 2013 geen 
rekening hebben gehouden en dat wordt nog een hele opgave voor ons allen hoe we 
daar mee om moeten gaan en als u daar suggesties voor heeft, houden wij ons als 
dagelijks bestuur daarvoor aanbevolen. 
Dhr. Spakman: het is wel zo dat de politie het niet meer doet, dus daar valt geld vrij. 
Dhr. Sieling: ik denk dat we daar niet aan kunnen komen. 
Dhr. Sprenger: ik snap wel dat de politie afwegingen maakt, maar dat de bal dan bij het 
Meerschap en ook bij waterschappen komt te liggen zodat die voor extra kosten komen 
te staan, vind ik vreemd. Je moet toch als gemeente tegen de politie kunnen zeggen: wij 
willen toch dat u in de handhaving daar en daar de accenten op gaat leggen. 
Dhr. de Graaf: Jannie Visscher heeft hierover contact gehad met de voorzitter van de 
veiligheidsdriehoek. Er is overleg over, maar daarvan is nog geen uitkomst bekend. 
Dhr. Spakman: ik ben het eens met wat dhr. Sprenger zegt, dit neigt een beetje naar 
afwentelen. 
Dhr. Sprenger: ik ben het eens met het dagelijks bestuur dat er gehandhaafd moet 
worden, maar dat het op deze wijze gebeurt vind ik vervelend. 
Dhr. Schenkel: de BOA's van de gemeenten kunnen dit jaar niet worden ingezet, maar 
kan dit volgend jaar niet anders zijn, dat zou een stuk goedkoper zijn. 
Dhr. Sieling: we hebben voor dit seizoen geprobeerd of we de BOA 's, die natuurlijk ook 
hun takenpakket hebben in de gemeentes, konden inzetten. Dat is niet gelukt. Ik hoop 
dat nu we wat meer tijd hebben om tot afspraken kunnen komen. We moeten wel 
realistisch blijven, de BOA 's worden in de gemeentes natuurlijk ook behoorlijk ingezet. 
Die speel je niet zomaar een aantal uren vrij. We moeten hier nog goed naar kijken. 
Dhr. de Graaf: wat ook meespeelt is dat het om piekwerkzaamheden gaat, als er veel 
bezoekers in het gebied zijn. Je kunt de inzet niet gelijkmatig spreiden over het hele jaar. 
Dhr. Pieters: de suggestie dat de BOA 's goedkoper zijn als we het via de gemeentes 
doen, is die juist? 
Dhr. Sieling: de gemeentelijke BOA 's zijn al betaald. 
Dhr. Pieters: ik zie dat onze BOA 's steeds bewegen. Ze worden ingehuurd voor hun 
werkzaamheden. Ik kan me niet voorstellen dat het goedkoper is. Dat wordt wel heel 
makkelijk gesteld. 
Dhr. de Graaf: dat zou zo zijn als je capaciteit over hebt, zodat je door herschikking van 
uren en activiteiten elkaar kunt helpen. 
Dhr. Sieling: dhr. Luhoff heeft hier ook nog iets over gezegd, hij geeft aan via de mail 
dat hij kan instemmen met wat onder dit agendapunt aan het algemeen bestuur wordt 
voorgelegd. 
Dhr. Pieters: er wordt net gesteld dat wij geen inzet van de politie krijgen omdat de APV 
niet aansluit. Is het dan niet veel gemakkelijker dat we de APV van de gemeentes van 
toepassing verklaren op het Meerschap. Dan zijn we van de BOA 's af en bellen we de 



politie weer. 
Dhr. Haverdings: een aantrekkelijk gedachte, maar we hebben steeds op ambtelijk 
niveau om tafel gezeten met politie en openbaar ministerie, en zo simpel ligt dat niet. Als 
je de APV wilt wijzigen is dat een langdurige procedure die uiteindelijk weer aan u wordt 
voorgelegd. 
Dhr. Pieters: als dat € 36.000,00 oplevert zijn wij het er wel mee eens. 
Dhr. Sprenger: het heeft natuurlijk ook te maken met de prioriteitstelling van de politie, 
dat is het hele verhaal. 
Dhr. Sieling: dat klopt, het gaat ook om de prioriteitstelling. Is de conclusie juist dat u 
kunt instemmen met het voorstel van het bestuur en dat we daar nog nader op terug 
komen voor het jaar 2013? 
Dhr. Spakman: dit gaat over de periode augustus t/m december en het is al twee 
maanden aan de gang. We nemen dus wel een besluit dat uitvoering is. 
Dhr. Sieling: dat is juist, u bekrachtigt ons besluit achteraf. We stonden een beetje met 
de rug tegen de muur. 
Het besluit wordt vastgesteld. 

7. Beleidsvisie 
Het definitieve exemplaar van de beleidsvisie wordt uitgedeeld. 

8. Vergaderrooster 2013 
Het vergaderrooster wordt vastgesteld. 

9. Rondvraag: 
Dhr. Spakman: ik heb van een gebruiker van een recreatiewoning een opmerking 
gekregen dat hij zich zorgen maakt over de snelheid waarmee motorboten varen, dat 
gaat over handhaving in feite en over de golfslag die dit veroorzaakt en over de 
onderhoudstoestand van steigers. Is in het planmatig onderhoud dat wordt verricht 
voldoende aandacht voor de steigers? 
Dhr. Homan: de klachten over de vaarsnelheid hebben betrekking op de nieuwe 
vaarbinding naar Ter Borch en de toegangsroute daar naar toe. Daar is aandacht voor 
en we zijn bezig samen met de gemeente Tynaarlo aan het zoeken naar mogelijke 
maatregelen. Daarnaast blijft handhaving door de politie noodzakelijk. Handhaving door 
onze BOA 's op het water is helaas niet mogelijk. Ik weet niet welke steigers worden 
bedoeld, maar we besteden veel aandacht aan het onderhoud. 
Dhr. Haverdings: in het kader van ons veiligheidsbeleid zijn protocollen opgesteld 
waarbij onder andere ook de steigers regelmatig worden gecontroleerd. Als er een 
mankement wordt geconstateerd wordt dit in de planning opgenomen voor reparatie. Als 
het urgent is gaan onze jongens er direct op af. 

10. Sluiting - dhr. Sieling dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 



Meerschap Paterswolde 

Concept Besluitenlijst Dagelijks Bestuur vergadering van 3 september 2012 

Aanwezig: Mw. Visscher, dhr. de Graaf, dhr. T. Sieling, dhr. K. Haverdings, dhr. G. Pots, dhr. Homan, dhr. G. Schalkoort 
Bij de behandeling van de Second Opinion Meerweg is aanwezig dlir. D. Inden van Estheticon 

Ond erwerp Advies Besluit DB 
2. Besluitenlijst 14 mei en 17 juli Vast te stellen Conform 

3. Meerweg: uitwerking plannen/financiële uitwerking. 
Second Opinion Estheticon 

V.k.a. Conform 

4. Mededelingen: Jaarcontract Wajongere Contract te verlengen Conform 

5. Veiligheidsbeheersysteem: Voortgang en Offerte 2013 V.k.a./overeenkomst afte sluiten Confonn 

6. 

7. 

Voorstel aan AB: Handhaving Openbare Orde en Veiligheid 

Beleidsvisie 2012: defmitief exemplaar/presentatie ter tafel 

Voor te leggen aan AB voor 
bekrachtiging achteraf 
V.k.a. 

Confonn 
Conform 

8. Prognose jaarrekening 2012 Vast te stellen en voor te leggen 
aan AB Confonn 

9. Vergaderrooster 2013 Voor te leggen aan AB Conform 
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Aan: Het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde 
Van: Het Dagelijks Bestuur 
Datum: 11 november 2012 
Kenmerk: Mpu2012/106k 

Betreft: Prognose Rekening 2012 

Geacht bestuur, 

Bijgaand doen wij u een overzicht van de geprognosticeerde exploitatierekening 2012 
toekomen. 
De prognose is tot stand gekomen op basis van overleg tussen de Secretaris, Loco secretaris, 
Opzichter Meerschap, de Financiële Administratie en de Ontvanger/Financieel Adviseur van 
het Meerschap. 
Onze conclusie is dat er op dit moment geen grote risico's aanwezig zijn die onze prognose 
significant kunnen beïnvloeden. Wij gaan er dan ook vanuit dat de defmitieve jaanekening 
2012 nauwelijks afgaat wijken van de huidige prognose. 

Op basis van onze prognoses verwachten wij een voordelig resultaat van ca. € 33.000,-
Een bedrag van afgerond € 19.000,00 is al door een eerder bestuursbesluit (d.d. 21-06-2004) 
bestemd voor toevoeging aan de reserve t.b.v. de renovatie van de sluis. 

Het restant ad circa € 14.000,- blijft ter afweging aan het bestuur. 

Op bijgaand overzicht kunt u zien dat onze lasten ongeveer € 19.000,00 lager uitvallen dan 
begroot. Voor specificatie verwijzen wij u naar het fmanciële overzicht. 

Aan de Inkomstenkant prognosticeren wij een nadeel van ca. € 4.900,00. 
Dit bedrag is het resultaat van vooral een lagere opbrengst aan huur onroerende zaken 
(ca. € 3.000,00) en ca € 2000,00 aan doeluitkeringen (subsidie onderhoudskosten molen) en 
een aantal kleine onder- en overschrijdingen op diverse onderdelen. 

Wij gaan er vanuit u zo voldoende te hebben ingelicht. 

Voorstel: t.k. 



Prognose Resultaat Meerschap 2012. 

Omschrijving 
Begroting 2012 Werkelijl<e bedragen t/m 

september 2012 
Verwachte uitgaven rest 
van het jaar 2012 

Prognose resultaat 
2012 

Verschil Begroting -
Prognose (- = nadelig) 

Bruto Salaris Structureel 
Sociale Verzekeringspremies 
Rente Exploitatie 
Rente Kap.Verstrekkingen 
Afschrijvingskosten 
Uitzendkrachten tijdelijk 
Overig personeel derden 
Benzine/Olie/Lpg 
Electriciteit 
Gas 
Onroerend Zaakbelasting 
Waterschapslasten 
Contributies/Lidmaatschappen 
Druk- en bindwerk 
Kantoorbenodigdheden 
Voorlichtingskosten 
Water 
Onderhoudswerkzaamheden 
Bedrijfsschadeverzekeringen 
Reis- en Verblijfkosten 
Vaste telefoonabonnementen 
Portikosten 
Accountantsksten 
Externe deskundigheid 
Kosten Salarisadm. Extern 
Vergaderkosten 
Overige kosten 
Dotatie Voorziening Onderhoud 

Totaal Lasten 

Rente lening derden 
Huur Onroerende Zaken 
Pachten 
Administratiekosten 
Leges, Rechten & Heffingen 
Diverse opbrengsten 
Ligplaatsen/Stallinggelden 
Sluisgelden 
Doeluitkeringen 
Bijdrage Gemeensch. Regeling 

Onttrekking reserve 
Totaal Baten 

87300,00 60844,00 25156,00 86000,00 
24500,00 16245,00 7755,00 24000,00 
-2000,00 -1288,00 -712,00 -2000,00 
66893,00 0,00 66893,00 66893,00 
118244,00 0,00 118244,00 118244,00 
36000,00 32006,00 1994,00 34000,00 

230000,00 229224,00 0,00 229224,00 
5500,00 4610,00 890,00 5500,00 

16000,00 8138,00 4862,00 13000,00 
7200,00 4479,00 1721,00 6200,00 
3500,00 3213,00 87,00 3300,00 
10000,00 10080,00 120,00 10200,00 
3500,00 2972,00 528,00 3500,00 
2600,00 1004,00 1796,00 2800,00 
4500,00 267,00 1233,00 1500,00 
2500,00 405,00 2095,00 2500,00 
2800,00 1140,00 660,00 1800,00 

163000,00 110926,00 49074,00 160000,00 
22000,00 18941,00 1059,00 20000,00 
5250,00 3660,00 1340,00 5000,00 
2500,00 2352,00 648,00 3000,00 
1500,00 620,00 880,00 1500,00 
2000,00 5,00 1745,00 1750,00 

25000,00 14920,00 11080,00 26000,00 
500,00 441,00 59,00 500,00 

7500,00 1971,00 1529,00 3500,00 
56778,00 31334,00 27166,00 58500,00 
10000,00 0,00 10000,00 10000,00 

915065,00 558509,00 337902,00 896411,00 

-2100,00 0,00 -2100,00 -2100,00 
-26800,00 -17500,00 -6300,00 -23800,00 
-143700,00 -143322,00 -378,00 -143700,00 
-3800,00 -4161,00 -39,00 -4200,00 
-200,00 -213,00 13,00 -200,00 

-2000,00 -2473,00 -27,00 -2500,00 
-3800,00 -2997,00 -3,00 -3000,00 
-3600,00 -270,00 -3330,00 -3600,00 
-2000,00 0,00 0,00 0,00 

■720604,00 -720604,00 0,00 -720604,00 
-6461,00 0,00 -6461,00 -6461,00 

915065,00 -891540,00 -18625,00 -910165,00 

1300,00 
500,00 

0,00 
0,00 
0,00 

2000,00 
776,00 

0,00 
3000,00 
1000,00 
200,00 

-200,00 
0,00 

-200,00 
3000,00 

0,00 
1000,00 
3000,00 
2000,00 

250,00 
-500,00 

0,00 
250,00 

-1000,00 
0,00 

4000,00 
-1722,00 

0,00 
18654,00 

0,00 
-3000,00 

0,00 
400,00 

0,00 
500,00 

-800,00 
0,00 

-2000,00 
0,00 
0,00 

-4900,00 

Resultaat na bestemming reservering Sluis 13754,00 
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Aan: Het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde 
Van: Het dagelijks bestuur 
Betreft: Achtste Voortgangsrapportage TRIP 132 

Datum: 
Kenmerk: 

11/11/2012 
Mpu2012/102k 

Geacht bestuur. 

Onderliggend vindt u de voortgangsrapportage van TRIP. 

Overzicht maatregelen binnen het subsidieproject 

Maatregel Nr* Locatie Omschrijving 

1 KI 4 Hoomseplas Uitbreiding/herindeling netwerk fiets- en wandelroutes 
KI 5 Realisatie voorziening kiosk / openbaar toilet 
K16 Herinrichting gebied en stranden voor vrije recreatie 

II KI 8 Hoomseplas Inrichten speelgebied met speelvoorzieningen 

lll K i l Zuidwestpunt Aanleg zeilvoorzieningen voor mindervaliden, zowel voor 
pleziervaart als wedstrijdvaart 

IV K9 Zuidzijde Plaatselijk verdiepen van het meer: deze maatregel is bi j 
meer een eerdere wijziging l<omen te vervallen 

V K33 Aan 
oostoever 

Herinrichten en opwaarderen van de sluis 

VI KI 7 Hoornsepias Verbreden van de Nijdam ten behoeve van fietsers 

VII K27 Kaap Hoorn Afronding van Masterplan Kaap Hoom: opwaardering 
plein en uitbreiding parkeervoorzieningen 

*Nummering volgens het Koepelplan 

Maatregel 1 en 11 

De formele oplevering heeft plaatsgevonden in mei en juli 2012. 



Maatregel lll 

De formele oplevering heeft plaats gevonden in december 2011. 

Maatregel V 

De aanbesteding van de ingenieursdiensten (voorbereiding) en de definitieve gunning vond 
plaats medio maart 2012. Gunning aan Oranjewoud BV. 
De aanbesteding van de uitvoering zal plaatsvinden in februari 2013. De uitvoering vindt 
plaats in de periode september 2013 - mei 2014. 

Maatregel VI en VII 

De aanbesteding van de ingenieursdiensten (voorbereiding) en de definitieve gunning vond 
plaats medio april 2012. Gunning aan combinatie Wassenaar BV en Infra Plus. 
De aanbesteding van de uitvoering zal plaatsvinden op 24 december 2012. De uitvoering 
vindt plaats in de periode januari 2013 - juni 2013. 

Vergunningen 

Het projectteam/vergunningenmanagement is actief en heeft inmiddels met de gemeenten 
Haren en Tynaarlo en het Waterschap Noorderzijlvest regelmatig overleg. De overleggen 
verlopen uitermate positief. 

SNN 

De derde officiële rapportage voor SNN is eind maart 2012 digitaal aangeboden. Het concept 
is eerst door Ernst&Young extern en onafhankelijk getoetst op de geldende juridische en 
financiële juistheid. Goedkeurend schriftelijk bericht van SNN volgde op 31 mei. 
Op 1 oktober 2012 Is de vierde rapportage aan geboden aan SNN na een goedkeurende 
verklaring van Ernst&Young. 
Op het moment van schrijven van deze voortgangsrapportage was er nog geen schriftelijke 
reactie van SNN. 

Vervolg * 

1. TRIP Planning. 
In de afgelopen voortgangsrapportages TRIP hebben wij u o.a. op de hoogte gesteld van de 
mogelijke uitloop van het project. De oorspronkelijke planning ging uit van de einddatum van 
het project op 31 december 2012. De daaraan gekoppelde detacheringcontracten van 
diverse TRIP team medewerkers zouden worden beëindigd op 31 mei 2012. Wij hebben u 
op de hoogte gebracht van de opvatting van SNN dat een formeel verzoek om projectperiode 
verlenging pas kon worden ingediend als een 'harde' planning kon worden aangeleverd op 
basis van reële venwachtingen t.a.v. de looptijd van aanbestedingen en procedures. 



2. Overleg met SNN. 
Met als insteek de laatste inzichten omtrent de planning en de financiën vond op 28 februari 
2012 informeel overleg plaats met de SNN. De uitkomst van het overleg was dat SNN bereid 
was in te stemmen met een doorloop van de uitvoering van het TRIP project tot 1 juli 2014 
met daarop aansluitend een periode van maximaal drie maanden om te komen tot de 
financiële afronding. Na intern juridisch overleg bij SNN bereikte ons op 1 maart 2012 per e-
mail het bericht dat er geen problemen bestonden ten aanzien van de verlenging van de 
projectperiode en de einddatum van de detacheringcontracten. 
Dit werd schriftelijk bevestigd op 29 maart 2012. 

3. Officieel verzoek aan SNN. 
De verzoeken betroffen: 

1. Goedkeuring van de gewijzigde planning en bijbehorend bestedingsverloop; 
2. Goedkeuring van de noodzakelijke verlenging van de detacheringcontracten; 
3. Uitstel van de einddatum van het subsidieproject TRIP tot 1 december 2014. 

4. Financiën. 
Te behoeve van 'sturing op menskracht en middelen' is berekend dat de extra kosten als 
gevolg van de doorloop van de detacheringcontracten kunnen worden gedekt uit te 
verwachten en reeds gerealiseerde aanbestedingsvoordelen. 

5. Risico's. 
Het dagelijks bestuur heeft in een eerdere fase ingestemd in met de voorstellen zoals 
venA/oord onder punt 3 onder de voon/vaarde dat in de volgende TRIP tussenrapportages 
expliciet verslag wordt gedaan van de financiële stand van zaken. 

Co financier Regio Groningen - Assen had reeds schriftelijk gemeld in te stemmen met een 
verlenging van de projectperiode tot 1 december 2014. 



Meerschap Paterswolde 

Aan: Het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde 
Van: Het Dagelijks Bestuur 
Datum: 11 november 2012 
Kenmerk: Mpu2012/112k 

Betreft: Concept Actieplan 2013 

Geacht Bestuur, 

Hierbij leggen wij u voor het concept Actieplan 2013 voor het Meerschap Paterswolde. 
Voor het Algemeen Bestuur beoogt het plan een document te zijn dat in kaart brengt hoe en in 
welke mate de organisatie de primaire en ondersteunende en besturende (werk)processen 
definieert, hoe zij deze processen beheert en beheerst en tenslotte hoe ze deze stelselmatig wil 
vemieuwen en verbeteren. 
Het concept Actieplan 2013 is tevens als leidraad gehecht aan het dienstverleningscontract 
2013 tussen het Meerschap Paterswolde en OCSW/WSR van de gemeente Groningen. 

Voorstel: 

Het Algemeen Bestuur stelt het Actieplan 2013 voor het Meerschap Paterswolde vast. 



CONCEPT 

ACTIEPLAN 2013 

MEERSCHAP PATERSWOLDE 

Inhoudsopgave 

1. Introductie 
2. Ontwikkeling en Beheer 
3. Secundair proces 
4. Ondersteuning 
5. Actiepunten 2013 



1. Introductie 

Dit is het Actieplan 2013. Het plan is het sturingsinstrument voor het Dagelijks Bestuur als 
eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. 

Het actieplan dient tevens als onderlegger voor het dienstverleningscontract 2013 Meerschap Paterswolde 
en gemeente Groningen/OCSW/WSR. 

2. Ontwikkeling en Beheer 

In eerste instantie gaat het om de zorg voor landschap, natuur en recreatie. Centraal staat hierbij dat voor 
de dagelijkse gang van zaken voor partijen zoals overheden, pachters, recreatieondernemers, 
natuurorganisaties en gebruikers alles naar tevredenheid en zo goed als mogelijk wordt georganiseerd. 
Hierbij zijn de programmabegroting 2013, de planning van het jaarlijks onderhoud 2013 en de beleidsvisie 
2012 richtinggevend. Nieuwe ontwikkelingen en eventuele projecten in het kader van EFRO subsidie, 
daarbij behorende nieuwe beheerplannen, en een planning groot onderhoud 2013 -2015 zijn in 
ontwikkeling. 

In 2012 waren de onderstaande zaken in voorbereiding of zijn uitgevoerd. 

• Voorbereiding van de uitvoering TRIP Paterswoldsemeer en de activiteiten in het kader van de 
structuurvisie Meerweg. 

• Uitvoering van het Communicatiebeleid in samenwerking met een ingestelde 
Klankbordgroep. Tevens vaststelling beleidsvisie 2012. 

• Uitwerking van de structuurvisie Meerweg 
In de visie zijn drie gebieden aangewezen voor nadere planontwikkeling alsmede de MeenA/eg zelf.: 

1. Ontwikkeling van de Oostoever en de Zuidoost Hoek (De Lyte). 
2. Ontwikkeling locatie Helder. 
3. Ontwikkeling/Revitalisering van de Zuidwest Hoek. 

• Planontwikkeling Oostzijde: voorbereiden bestek en aanbesteding renovatie en restauratie Sluis. 
Idem voor locatie rondom Kaap Hoorn inclusief nieuwe fietsbrug. 

• Overdracht woonschepenlocatie aan de gemeente Groningen. 

• Risico- en veiligheidsbeheer Meerschapsgebied en meetbare doelstellingen. 

3. Secundair proces 

Met als uitgangspunt de Gemeenschappelijke regeling 2007 aanpassen van vigerende verordeningen 
zoals: 
• Organisatie aanpassing Meerschap. 
• Verkenning van mogelijke bezuinigingen. 
• Handhaving openbare orde en veiligheid. 

Personeel/ARBO 
• Rl&E /Werkplekonderzoek en PAGO 

PersoneelA/&0 
• Locatiestages en beursbezoeken,basiscursussen veiligheid en bhv. 



4. Ondersteuning 

Dienstverleningscontract MP - WSR 2013 
Leveringscontract MP - DSW 2013 

5. Actiepunten 2013 

Actiepunten Benodigd Resultaat Einddatum 
resultaat 

Uitvoering TRIP 132: Projectteam TRIP. Realisering TRIP 
projecten 

31-12-2014 

Gebied rondom Kaap Hoorn en Vergunningen. 01-05-2013 
aanleg nieuwe fietsbrug. Bestekken. 

- Sluis Nyveensterwiek Aanbestedingen. 
Gunningen 

Communicatie. 

01-05-2014 

Evaluatie evenementenvergunningen Overleg met gemeenten Vergunningenvoor- 31-03 2013 
rondom de Hoornsepias. Groningen, Haren en Tynaarlo waarden voorjaar 

en belanghebbenden rondom de 2013 
Hoornsepias 

Structuurvisie Meerweg: Plan van aanpak Deelovereenkomsten. 2013-2014 
Ontwikkelingen aan de Meenweg: - organisatie 
de Lyte/Recreatiepark Friesche- - samenwerking Realisering van 2012-2015 
veen/Oal Veen - financiering groene en blauwe 
Horecavoorziening en openbare - rolverdeling projecten 
toiletten - planning 
locatie Helder 
locatie Zuidwesthoek 

REVZ Oostzijde Samenwerking met Provincie, 
Waterschappen en gemeente 
Haren 

Uitvoeringsplannen 2013 en verder 

Waterkwaliteit Paterswoldsemeer Onderzoek in overleg met 
Waterschap en Provincies 

Plan van aanpak 31-12-2013 

Risicoanalyse Meerschapsgebied Opzet en implementatie van Veiligheidsbeheer voortdurend 
veiligheidsprotocollen systeem. 
Monitoring 

Groot Onderhoud Investeringsplannen Gefaseerde realisatie 

Jachthaven ZWhoek 4^ fase 30-04-2013 

Vuurtoren 2 Provinciën 30-04-2014 



Afkoop erfpacht Individuele aanvragen Juridische en 
financiële 
draaiboeken ter 
dekking van de 
risico's 

31-12-2013 

Restauratie monument sluis Overleg met de gemeente Haren, 
Rijksdienst Monumenten, 
Provincie, etc. 
Communicatieplan 

Risicoanalyse 
Aanbesteding 
Gunnen 
Uitvoering 

31-03-2013 

01-05-2014 

Gebied rondom Kaap Hoorn en aanleg 
van nieuwe fietsbrug 

Overleg met gemeente Haren en 
waterschap NZ tbv vergunningen 

Uitvoering 01-05-2013 

Ijskwaliteit Paterswoldsemeer Overleg IJsvereniging 
Scharlakenhof 

Mogelijkheden tot 
toertochten 

31-12-2013 

Openbare orde en Veiligheid Overleg deelnemende 
gemeenten, politie. 
Veiligheidszorg Noord 
Beschikbaar Budget 

Handhaving 31-02-2013 

Aanvalsplan voor hulpdiensten in geval 
van ongevallen op diverse locaties. 

Overleg met de brandweer Aanvalsplan in geval 
van calamiteiten 

voortdurend 

Preventief aanbrengen van borden met 
locatie aanduiding op de eilanden 

Beleidsvisie 2012 Plan van aanpak 
Financiering 

Uitvoeringsplannen 2013 en verder 

Organisatie ontwikkeling 
Bezuinigen per 2014 

Overleg gemeenten 
Bestuursvoorstellen 

Plan van aanpak 
Begroting 2014 en 
verder 

01-06-2013 
01-04-2013 

Personeel/ARBO Implementeren 
advies Rl&E 

Diverse maatregelen Voortdurend 

Personeel/V&O Opleidingsplan Opleiding 
Bedrijfshulpverlening 
en Basisveiligheid 

Voortdurend 

Ondersteuning Evaluatie dienstverlening 
OCSW/WSR 
DSW 

Contracten 2014 01-12-2013 
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Aan: Het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde 
Van: Het dagelijks bestuur 

Betreft: Voortgangsrapportage no. 3 Actieplan 2012 
Datum: 11/11/2012 

Kenmerk: Mpu2012/103k 

Geacht bestuur. 

Onderliggend vindt u de 3® voortgangsrapportage van het Actieplan 2012. 

Deze rapportage laat zien dat goed op koers wordt gevaren. 

Voorstel: 

T.K. 



Meerschap Paterswolde 

Actieplan 2012 

Actiepunten Benodigd Resultaat Einddatum resultaat StaVaZa per 01/06/2012 

Uitvoering TRIP 132: Projectteam TRIP. Realisering TRIP 01-12-2014 Werken Infrastructuur vrije 
Vaarverbinding Ter Borch- projecten recreatie en bouw van 
Paterswoldsemeer Vergunningen. kiosk/openbaar toilet zijn 
Herstructurering rondom Hoornse Plas Bestekken. opgeleverd. 
Eco-zone zuidelijk van de Aanbestedingen. Ingenieursdiensten Sluis en 
vaarverbinding Gunningen Kaap Hoorn zijn gegund. 
Gehandicapten zeilvoorziening SNN en regio Groningen-Assen 
Sluis Nyveensterwiek Communicatie. hebben formeel ingestemd met 
Speelvoorziening projectverlenging tot 1 dec. 

2014. 

Evaluatie evenementenvergunningen rondom Overleg met gemeenten Groningen, Vergunningenvoor- 31-03 2012 Voora/aarden 2012 vastgesteld 
de Hoomseplas. Haren en Tynaarlo en 

belanghebbenden rondom de 
Hoomseplas 

waarden voorjaar 
2012 

in AB van 5/03/2012 



structuurvisie Meerweg: Plan van aanpak Intentie overeenkomst 31-05-2011 Intentie overeenkomst afgerond 
Ontwikkelingen aan de Meerweg: - organisatie op basis van Second en ondertekend. 
de Lyte/Recreatiepark Friesche- - samenwerking Opinion. Deelovereenkomsten en -
veen/Oal Veen -financiering van Estheticon plannen in voorbereiding. 
Horecavoorziening en openbare toiletten - rolverdeling 
locatie Helder - planning Deelovereenkomsten. 2011 -2013 Presentatie van plannen aan 
locatie Zuidwesthoek 

Realisering van 
groene en blauwe 
projecten 

2011 -2015 
ABop 18 juni 2012 

Waterkwaliteit Paterswoldsemeer Onderzoek in overleg met 
Waterschap en Provincies 

Plan van aanpak 31-12-2012 Geagendeerd voor AB in 
december 2012 

Tussenrapportage naar 
Risicoanalyse Meerschapsgebied Opzet en implementatie van Veiligheidsbeheer 31-12-2012 DB van 16/04/2012. De 

veiligheidsprotocollen systeem. 
Gefaseerde realisatie 

directiebeoordeling 2011 was 
goed. 

Groot Onderhoud Investeringsplannen Gefaseerde realisatie 

Jachthaven ZWhoek 30-04-2012 Werk 3® fase half uitgevoerd 

Baggeren de Mannewiek 30-04-2012 Werk is uitgevoerd. 

Vuurtoren 2 Provinciën 31-12-2012 Bouwkundig onderzoek 
uitgevoerd 

Afkoop erfpacht Pilotprojecten Juridische en 
financiële 
draaiboeken ter 
dekking van de 
risico's 

31-12-2012 Pilot projecten afgerond. 
De huidige lage rentestand is 
voor zowel kopers als verkoper 
zo ongunstig dat voorlopig niet 
zal worden overgegaan tot 
afkoop. 

Restauratie monument sluis Overleg met de gemeente Haren, Risicoanalyse 01-06-2014 In voorbereiding door o.a. 
Rijksdienst Monumenten, Provincie. Aanbesteding aanvullende onderzoeken 



Restauratie monument sluis vervolg Communicatieplan Instemming 01-06-2014 Plan is in voorbereiding 

Motorboteneiland. Inrichtingsplan 
Beheerplan 
Goedkeuring 
Financiering 

Riolering volgens de 
waterwet. 

01-09-2011 Plan is gepresenteerd en wordt 
eventueel meegenomen in een 
volgend subsidietraject. 

Woonschepen Overdracht ligplaatsen. 

Overleg gemeente Groningen 

Inrichtingsplan 
woonschepen en 
opname ligplaatsen in 
BOV gemeente 
Groningen 

31-03-2012 Voorstel gemeente Groningen 
goedgekeurd door AB van 20 
juni; Betekent aanpassing van 
GR. Goedkeuring AB op 5 
maart 2012 

Openbare orde en Veiligheid 

Aanvalsplan voor hulpdiensten in geval van 
ongevallen op de eilanden. 

Preventief aanbrengen van borden met 
locatie aanduiding op de eilanden. 

Overleg met politiekorpsen en de 
brandweer en inhuur van BOA's 

Aanvalsplan in geval 
van calamiteiten 

01-10-2012 45 locatieborden geplaatst door 
MP. Deze worden verwerkt in 
het aanvalsplan door de 
brandweer. 
1.0 brandweer meerdere 
locaties vaststellen 
Boa's tot 31/12 ingehuurd 

Van herijking Beleidsplan 2000 naar 
Beleidsvisie 2012 

Plan van aanpak Beleidsvisie op 
inhoud, (bestuurlijke) 
organisatie en 
efficiënter werken. 

30-10-2012 Vastgesteld door AB, 21 juni 
2012 en gepubliceerd in 
september 2012 

Personeel/ARBO Implementeren 
advies Rl&E 

Diverse maatregelen voortdurend Nvt 

Personeel/V&O Opleidingsplan Opleiding 
Bedrijfshulpverlening 
CleanDeskPolicy 
Training Basis 
Veiligheid 

Voortdurend 

Voortdurend 

nvt 

nvt 
Uitgevoerd in mei 



Ondersteuning Evaluatie dienstverlening 
OCSW/WSR 
DSW 

Contracten 2013 01-12-2012 nvt 



Meerschap Paterswolde 

Aan: Het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde 
Van: Het dagelijks bestuur 
Betreft: Handhaving en Toezicht in het Meerschapsgebied 
Datum: 16/11/2012 
Kenmerk: Mpu2012/091 k 

Geacht bestuur. 

Inleiding. 
Tijdens de AB vergadering van 01 oktober hebt u ingestemd met het voorstel van het DB om, 
tot 31 december 2012, de handhaving op de APVM (Algemene Plaatselijke Verordening 
Meerschap) te laten uitvoeren door BOA's en Toezichthouders, ingehuurd via Stichting 
Veiligheidszorg Noord. 
Het betreft een inhuur voor 600 uren. Kosten: € 36.125,- inclusief BRT (Back office). 
De dekking werd gevonden in de Algemene Reserve. 

Tevens gaven we aan in de AB vergadering van 10 december aan u voor te leggen een 
eerste evaluatie over de afgelopen periode en een voorstel hoe deze extra kostenpost 
eventueel in de begrotingen kan worden opgenomen. 

Huidige stand van zaken. 
Tot en met oktober 2012 zijn 76 bekeuringen uitgedeeld op feiten 

- Parkeren 46% 
- Snor/Brom/Fietsers op wandelpaden 8% 
- Honden 43% 
- Buitensex 3% 

Het zijn feiten die horen bij het najaarsseizoen. 
Veel overlastfeiten die behoren bij het voorjaar en de zomer zijn niet geconstateerd. 
Het gaat dan om alcohol en drugsmisbruik, het stoken van kampvuren, kamperen, 
geluidsoverlast en afval. 
Het bovenstaande in ovenweging nemende, gaf ons aanleiding om u onderstaand voorstel 
voor te leggen: 

Voorstel: 
Om te kunnen komen tot een gefundeerd voorstel over de handhaving APVM vragen wij u in 
te stemmen met een T proefperiode voor de periode januari 2013 - juli 2013. 
Vooralsnog gaat het om 1 koppel van BOA en Toezichthouder, gedurende 600 uren. 
De kosten bedragen € 36.125,- (prijspeil 2012). 
De dekking wordt gerealiseerd door: 

Stoppen met externe inhuur voor coördinatie van personeelsplanning 
baywatches, toezichthouders en schoonmaak: € 15.000,-

Vermindering inhuur externe toezichthouders (uitzendbureau) door 
inhuur van BOA,s: € 6.000,-
Opbrengst bekeuringen (schatting) 2012 en 1^ halfjaar 2013: €15.000,-
Totaal: € 36.000,-

Bij een eventueel tekort zal uit de Algemene Reserve moeten worden geput. 


