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Onderwerp 
Begroting 2014 Meerschap Paterswolde 
 
Gevraagd besluit 
Naar voren brengen wensen en opvattingen ten aanzien van de ontwerpbegroting van het Meerschap 
Paterswolde.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
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 gebied 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. Onlangs is door het bestuur een nieuw beleidsplan vastgesteld.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Ieder jaar wordt in april of begin mei door het dagelijks bestuur van het Meerschap de jaarstukken en 
de begroting voor het komende jaar aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, opdat de 
gemeenten een reactie kunnen geven op de stukken. Mede aan de hand van deze reacties worden de 
stukken vervolgens door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling besproken en 
vastgesteld.  
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2010 heeft het dagelijks bestuur van het Meerschap besloten de bijdragen die de deelnemende 
gemeenten in het tekort moeten leveren, op het niveau van het jaar 2011 te willen houden. Het totaal 
van het nadelig saldo bedroeg in 2011 € 731.000,-. Voor 2014 heeft het Meerschap aanvullend een 
taakstelling van de gemeenten gekregen van € 143.000,-. Dit betekent dat de bijdrage in het tekort 
voor 2014 maximaal € 588.000,- mag zijn.  
 
Voor het realiseren van de taakstelling wordt door het dagelijks bestuur het volgende voorgesteld: 
 

- verminderen van secretariaat met 0,6 fte (met als voorwaarde dat de bestuursstructuur wordt 
herzien) 

- minder inhuur uitzendkrachten voor EHBO en toezicht op de Hoornseplas 
- minder inhuur voor intensief maaiwerk en de bediening van de sluis 
- aantrekken extra wajongeren voor maaiwerk, bediening sluis, schoonmaak en onderhoud 
- aanschaf nieuwe tractor en maaimachine voor het zelf maaien 



- versoberen openingstijden van de sluis 
- verhoging leges voor vergunningen 
- toevoegen van opgebouwde reserve investeringen meerschapsgebied aan de exploitaties van 

2015 – 2017 
 

Met het nemen van deze maatregelen bedraagt het nadelig saldo voor 2014 € 593.000, waarmee 
nagenoeg de taakstelling wordt gehaald. De bezuinigingen zijn nog niet volledig structureel. Er is € 
24.000 uit de Algemene Reserve toegevoegd aan het resultaat over 2011.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Binnen het Meerschap Paterswolde is een klankbordgroep actief. Het dagelijks bestuur heeft 
afspraken gemaakt met de klankbordgroep om regelmatig informatie en standpunten uit te wisselen.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
-  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Het bestuur van het Meerschap Paterswolde doet een aantal bezuinigingsvoorstellen waarmee het 
tekort op de begroting lager wordt. De bijdrage in het tekort die wij voor 2014 moet leveren is € 
86.058. In 2013 dragen we  
€ 102.222 bij. Dit betekent een voordeel van € 16.164.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 
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