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Voorwoord 
 

Het Meerschap heeft in 2013 weer gemerkt dat het gebied populair is voor veel burgers uit de 

naaste en verre omgeving. Het gebied is steeds aantrekkelijker geworden door de realisatie 

van vier afgeronde TRIP-projecten. Op het moment van dit schrijven is de renovatie van de 

sluis in de afrondende fase en kunnen de liefhebbers vanaf 1 mei 2014 het meer weer op en af 

via deze sluis. Door diverse aanbestedingsvoordelen hebben we binnen het TRIP-project kans 

gezien het eerder, wegens te hoge kosten, afgevoerde uitdiepen van het meer, weer op de 

agenda te krijgen. Inmiddels heeft de aanbesteding hiervan succesvol plaatsgevonden en 

kunnen we dit laatste projectonderdeel voor 1 juli 2014 afronden. Via dit TRIP-project is er dan 

de afgelopen jaren in totaal ruim € 4.500.000,00 in ons gebied geïnvesteerd. 

In een gebied waar zoveel mensen hun vertier zoeken is het noodzakelijk dat de door het  

bestuur opgestelde regels gehandhaafd worden. Vanaf augustus 2012 tot en met september 

2013 is er via een Pilot-project door BOA’s1 in ons gebied gehandhaafd. De resultaten hiervan 

zijn voor het bestuur aanleiding geweest vanaf 2014 te kiezen voor structurele handhaving in 

het Meerschapsgebied.  

In het voorjaar van 2014 worden de projecten aan de Meerweg afgerond. De 

samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Haren heeft aan de zuidkant van het meer de 

nodige verfraaiing opgeleverd.  

Het afgelopen jaar waren er ook minder leuke ervaringen binnen ons Meerschapsgebied.  

Ik heb het dan over de blauwalg die voor veel stankoverlast heeft gezorgd.  

Het waterschap Noorderzijlvest, het Meerschap en een aantal vertegenwoordigers van  

verenigingen rond het meer zijn in een werkgroep vertegenwoordigd om dit probleem op zo 

kort mogelijke termijn aan te pakken. 

In 2013 hebben we, wegens hun pensionering, afscheid genomen van zowel de  

loco secretaris ( Gerco Schalkoort) als de secretaris (Klaas Haverdings).  

Beiden waren jarenlang het “gezicht” van het Meerschap. Inmiddels is in hun opvolging  

voorzien door het benoemen van de heer Gerrit Pots (secretaris) en mevrouw Irma Meines 

(loco secretaris). 

In het voorjaar van 2014 worden er binnen de drie deelnemende gemeenten nieuwe  

colleges gevormd en raadsleden gekozen. Dit heeft invloed op de samenstelling van ons  

Dagelijks- en Algemeen Bestuur. 

Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ook de nieuwe bestuursleden zich, samen met 

bewoners, ondernemers en verenigingen, ten volle in gaan zetten voor ons mooie 

Meerschapsgebied. 

 

 

 

 

 

Jan Seton, 

Voorzitter Meerschap Paterswolde 

Groningen, april 2014. 

  

                                                           
1 BOA’s Bijzonder Opsporingsambtenaren 
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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2013 met daarin opgenomen de jaarrekening 2013 van het  

Meerschap Paterswolde.  

In hoofdstuk 1 staat een beknopt overzicht van de opbouw van onze organisatie en de  

personalia. 

Hoofdstuk 2 besteedt aandacht aan beleidsontwikkelingen en andere bestuurlijke zaken. 

In Hoofdstuk 3 vindt u informatie over het onderhoud en beheer van ons gebied. 

Hoofdstuk 4 gaat over de externe contacten van het Meerschap en de voorlichting en  

publiciteit. 

Hoofdstuk 5 bevat de gegevens van de jaarrekening 2013. 

Naar wij hopen heeft u na het lezen van dit verslag een goed en compleet beeld gekregen  

van onze financiën en van de werkzaamheden en ontwikkelingen die in het jaar 2013  

plaatsvonden. 
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1 Organisatie 

In het Meerschap werken de gemeente Haren, Tynaarlo en Groningen samen aan het  

beheer van het Paterswoldsemeer, het Hoornsemeer, de Hoornseplas en omliggende  

recreatie- en natuurgebieden. 

Het Meerschap behartigt voor de samenwerkende gemeenten de belangen op drie  

beleidsterreinen; 

• Recreatie 

• Natuurbescherming 

• Landschapsverzorging 

 

Het Meerschap behartigt deze belangen onder meer door: 

1. De instandhouding en verbetering van het natuur- en landschapsschoon; 

2. Het onderhoud en de exploitatie van inrichtingen en eigendommen; 

3. Het vaststellen van verordeningen, die de belangen van de recreatie,  

natuurbescherming of landschapsverzorging betreffen, al dan niet door  

strafbepalingen of bestuursdwang te handhaven; 

4. Advisering over bouw- en bestemmingsplannen. 

 

Opbouw en organisatie 

 

Het Meerschap Paterswolde kent een algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur, een  

voorzitter en een secretaris. 

 

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 10 leden: 

1. Een lid uit elk college van B&W van de deelnemende gemeenten Haren, Tynaarlo en 

Groningen; 

2. Twee leden uit de raad van de gemeente Tynaarlo; 

3. Twee leden uit de raad van de gemeente Haren; 

4. Drie leden uit de raad van de gemeente Groningen. 

 

De drie gemeenteraden wijzen de leden aan de welke uit hun midden en uit het college 

worden afgevaardigd. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de onder 1 genoemde drie leden. 

Het algemeen bestuur wijst op voordracht van het dagelijks bestuur een voorzitter aan. 

Daarbij is afgesproken dat het voorzitterschap per zittingsperiode van vier jaar rouleert 

tussen de DB leden uit de colleges van achtereenvolgens Tynaarlo, Haren en Groningen. 

 

Het secretariaat van het Meerschap, bestaande uit de secretaris en de loco secretaris, 

zorgt voor de administratie, de beleidsvoorbereiding en advisering, het voorbereiden van 

de bestuursvergaderingen, de correspondentie en de contacten met overheidsinstanties, 

marktpartijen en publiek. 

 

Verder zijn er bij het Meerschap een beheerder en drie onderhoudsmedewerkers in 

dienst. Zij zijn belast met het dagelijks onderhoud en het toezicht op de terreinen. 

De bediening van de brug en de sluis tussen het Hoornsediep en het meer wordt verzorgd 

door medewerkers van Iederz van de gemeente Groningen. 

Op drukke dagen wordt er extra schoongemaakt en hiervoor worden externe partijen  

ingehuurd. 
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Personalia bestuur 

Het voorzitterschap rouleert, bij afspraak in de gemeenschappelijke regeling Meerschap  

Paterswolde 2007, van de gemeente Tynaarlo naar de gemeente Haren en vervolgens naar de 

gemeente Groningen. Hierdoor wordt vanaf 2010 de voorzittershamer gehanteerd door een 

lid van het college van B&W van Groningen. 

 

Het bestuur van het Meerschap Paterswolde bestond in 2013 uit de volgende leden: 

De heer J.Seton, wethouder van Groningen namens het CDA,  

voorzitter en lid van het dagelijks bestuur, 

De heer J.E. de Graaf, wethouder van Tynaarlo namens de ChristenUnie,  

lid van het dagelijks bestuur, 

De heer T. Sieling, wethouder van Haren namens de PvdA,  

Vicevoorzitter en lid van het dagelijks bestuur, 

De heer H.J. Bolhuis, gemeenteraadslid van Tynaarlo voor de PvdA,  

De heer W.B. Leemhuis gemeenteraadslid van Groningen voor GroenLinks,  

De heer J.A. Luhoff, gemeenteraadslid van Groningen voor D66, 

De heer G.A. Schenkel, gemeenteraadslid van Haren voor GroenLinks, 

De heer G. Pieters, gemeenteraadslid van Tynaarlo voor de VVD, 

De heer J. Spakman, gemeenteraadslid van Groningen voor de PvdA en  

De heer T.G. Sprenger, gemeenteraadslid van Haren voor de PvdA. 

   

Personalia medewerkers 

 

Secretariaat 

De heer K. Haverdings, secretaris, 

De heer G.C.M. Schalkoort, loco secretaris. 

De heer Schalkoort en de heer Haverdings hebben beiden, wegens pensionering, in 2013  

eervol ontslag gekregen. 

De heer Haverdings is per 1 januari 2014 opgevolgd door de heer G. Pots, die al bij het  

Meerschap werkzaam was als ontvanger/financieel adviseur. De heer Pots is door het  

algemeen bestuur aangewezen als secretaris en door het dagelijks bestuur benoemd als  

directeur van de organisatie. 

De heer Schalkoort is opgevolgd door mevrouw I.M. Meines. 

 

Overige personeelsleden 

de heer H. Homan beheerder, 

de heer G. Pots    ontvanger/financieel adviseur, 

de heer J. Reinds   medewerker onderhoud en toezicht, 

de heer F. Ubels   medewerker onderhoud en toezicht, 

de heer B. Ubels   assistent-medewerker onderhoud. 

 

Op parttime basis verrichten de dames A. van Loenen en M. Kruijer, van de gemeente  

Groningen financieel-administratieve werkzaamheden voor het Meerschap. 
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De sluis en brug aan de Hoornsedijk in Haren werden bediend door de heren  

F. van Dueren den Hollander, L. Elsinga, B. Scheffer en G. Hummel, allen  

werkzaam bij Iederz. 

 

Molen de Helper wordt op zaterdagen bediend door een vrijwillig molenaar  

Rolf Glazenburg. 

 

Vergaderingen 

Het dagelijks bestuur vergaderde op 4 februari, 16 april, 3 september en 5 november. 

Het algemeen bestuur vergaderde op 4 maart, 17 juni, 8 oktober en 10 december. 
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2  Beleid 

 

Ad. 1. Uitvoering projecten TRIP 

Voor 1 juli 2014 moeten alle Trip-projecten zijn afgerond. In 2013 is de fietsbrug naast 

de Nijdam opgeleverd. Gezien het aantal positieve reacties concluderen we dat dit TRIP-

deelproject een goede keuze is geweest. Daarnaast is het Masterplan Kaap Hoorn 

afgerond door de opwaardering van het plein en uitbreiding van parkeervoorzieningen. 

De renovatie van de sluis Nijveensterkolk ligt op schema en vanaf 1 mei 2014 kan men 

hier weer gebruik van maken. Als laatste project staat het verdiepen van de vaarroutes 

van het meer op het programma. Dit project is alsnog toegevoegd doordat dit te 

financieren valt door aanbestedingsvoordelen uit de andere projecten.  

 

Ad. 2. Handhaving  

Van augustus 2012 tot en met augustus 2013 is er een pilot-project handhaving 

geweest. Uit de evaluatie is gebleken dat handhaving in ons gebied noodzakelijk is. Het 

bestuur heeft dan ook besloten handhaving vanaf 2014 structureel te laten 

plaatsvinden.  

 

Ad. 3. Structuurvisie Meerweg Ontwikkelt Meer 

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Meerschap en de gemeente Haren 

“Meerweg Ontwikkelt Meer” heeft de eerste vruchten voor het Meerschapsgebied 

afgeworpen. Onder andere een nieuwe toiletvoorziening, uitbreiding en vernieuwing 

passanten haven, betere verdeling parkeerplaatsen langs de gehele Meerweg en 

upgrading recreatieterrein de Lijte. 

 

Ad. 4. Aanpassing APVM 2008 

In het najaar van 2013 is er een voorstel tot aanpassing van de APVM 2008 geweest. De 

aanpassingen gaan over de duur van aangelegd zijn aan steigers en het verwijderen van 

her en der in het gebied liggende boottrailers. Belanghebbenden konden hun zienswijze 

indienen op het conceptvoorstel van het Meerschap. Hier is door 7 personen gebruik 

van gemaakt. In het definitieve voorstel is met een aantal zienswijzen rekening 

gehouden. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 maart 2014 zijn de 

voorgestelde aanpassingen goedgekeurd. De aangepaste APVM 2008 is te vinden op 

www.meerschap-paterswolde.nl 

 

Ad. 5. Afscheid secretaris en loco secretaris 

In 2013 hebben we afscheid genomen van de totale bezetting van het secretariaat. 

Zowel de loco secretaris, de heer Gerco Schalkoort alsook de secretaris, de heer Klaas 

Haverdings zijn eervol ontslagen wegens pensionering. De heer Haverdings is per 1 

januari 2014 opgevolgd door de heer Gerrit Pots en de heer Schalkoort is per 1 februari 

2014 opgevolgd door mevrouw Irma Meines. In het kader van de bezuinigingen is het 

aantal fte’s voor het secretariaat verlaagd van 1,8 naar 1,2. 
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3 Onderhoud & Beheer 

In dit hoofdstuk schenken wij beknopt aandacht aan het dagelijks onderhoud en de 

vervangingsinvesteringen. Voorts aandacht voor een aantal andere beheerszaken. 

 

Onderhoudsplanning 

De beheerder van het Meerschap heeft voor het onderhoud twee onderhoudsplanningen tot zijn 

beschikking nl. de planning Jaarlijks Onderhoud, waarin ook het  

dagelijks onderhoud is opgenomen en het meerjaren Investeringsprogramma.  

 

Dagelijks onderhoud 

Het dagelijks onderhoud bestaat onder meer uit het maaien van grasvelden, het verzorgen van de 

beplanting en de oevers, het schoonhouden van de terreinen en het water, het reinigen van de 

stranden langs de Hoornseplas, het onderhoud van de Meerschapsboerderij en de toiletgebouwen. 

Onze onderhoudsmedewerkers, Jan Reinds en Frans Ubels met ondersteuning van Bart Ubels 

verrichten deze werkzaamheden onder leiding van beheerder Harald Homan van het Meerschap. 

Voor het intensieve maaiwerk van de grasvelden langs de Hoornseplas werd gebruik gemaakt van de 

diensten van externe aannemers.  

 

Vervangingsinvesteringen/groot onderhoud 

Hieronder volgt een beknopte opsomming van vervangingswerken en nieuwe  

voorzieningen in 2013. 

Derde fase vervanging damwanden in de jachthaven Zuidwesthoek; 

Onderhoud van asfalt; 

TRIP Hoornseplas, speelvoorziening, toiletgebouw, gebouw snackverkoop, paden en parkeerplaats; 

Diverse beschoeiingen en gordingen 

Onderhoud afrasteringen. 

Groot onderhoud Kunstwerk 

Groot onderhoud vuurtoren, eerste fase 

 

Overige beheerszaken 

 

Afvoer van afval 

Het Meerschap heeft rond de tweehonderd afvalbakken in het gebied staan, welke 1 à 2 maal per 

week worden leeggehaald. Op zomerse dagen wordt bij de 

Hoornseplas dagelijks het afval afgevoerd. Het afval wordt in een grote container afgevoerd naar de 

Milieudienst van de gemeente Groningen. 

Naast het afval uit de afvalbakken treffen onze medewerkers ook veel gedumpt 

afval aan. Het gaat om huisvuilzakken die naast de afvalbakken worden gezet, 

verbouwingsmaterialen, huisraad, tuinafval en overig afval. 

In 2013 werd 36.920 kg afval afgevoerd. Deze hoeveelheid is hoger dan de hoeveelheid afgevoerd 

afval van 2012. Deze hogere hoeveelheid valt te verklaren uit de hogere bezoekersaantallen van 

2013  t.o.v. 2012 en 2011. 
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Evenementen 

Het Meerschapsgebied is in trek voor het houden van sport- en andere evenementen. Aan het 

Meerschap dient vergunning te worden gevraagd voor het houden van dergelijke evenementen. 

Indien wordt voldaan aan de Algemene Plaatselijke Verordening voor het Meerschap Paterswolde 

2008 (APVM2008) en andere wettelijke regels en er geen overlast wordt veroorzaakt voor bezoekers 

en omwonenden, wordt de toestemming verleend. 

In 2013 werden door het Meerschap 67 vergunningen voor evenementen afgegeven. 

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt ging het bij deze vergunningen vooral om sportieve 

evenementen en barbecues. 

Het aantal afgegeven vergunningen voor versterkt geluid bedroeg 7. 

Met uitzondering van het Hoornsemeer Concert waren alle evenementen met versterkt geluid om 

19.00 uur beëindigd. 

 

Aard van de activiteit Aantal Versterkt geluid of muziek 

Barbecue 28 0 

Sport en spel 30 6 (acht dagen)* 

Overige   9 1 (Hoornsemeer Concert) 

Totaal 67 7 

* Het sporttoernooi van Kroton vond gedurende twee dagen plaats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert Hoornsemeer 

 

Openbare orde 

Het toezicht in het gebied valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur.  

Daarnaast wordt er in het gebied toezicht uitgeoefend door de politiekorpsen van de basiseenheid 

Groningen Zuid/Haren en van Tynaarlo.  

Omdat de politie steeds meer terugtreedt bij de handhaving van zogenaamde overlastfeiten is in 

augustus 2012 een pilot project gestart voor een half jaar waarbij toezicht wordt uitgeoefend door 

teams bestaande uit een BOA en een toezichthouder. De teams werden ingehuurd van 

veiligheidszorg Noord. In december 2012 werd door het algemeen bestuur besloten om een half jaar 

door te gaan met de pilot en daarna de inzet te evalueren. De pilot werd tussentijds in 2013 nog een 

keer verlengd en per 1 september beëindigd.  De resultaten van de pilot zijn voor het Dagelijks- en 

Algemeen bestuur aanleiding geweest handhaving binnen het Meerschapsgebied structureel te laten 

invoeren. 
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Bezoekersaantallen Hoornseplas 

Het aantal bezoekers aan de Hoornseplas in de zomermaanden mei tot en met  

augustus, bedroeg in 2013 circa 194.300. Dit is een toename van 18.100 ten opzichte van 2012 en 

41.100 bezoekers ten opzichte van 2011. 

Het bezoekersaantal is gebaseerd op tellingen door de medewerkers toezicht en tellingen verricht 

door medewerkers van het Meerschap.  

 

Het aantal bezoekers op mooie dagen rond het gehele meer wordt door ons geschat op ongeveer 

25.000. 

Daarnaast zijn nog de wandelaars die met hun hond en/of kinderen een rondje langs de Hoornseplas 

lopen. Deze worden door ons op zo’n 10.000 geschat. 

 

Het vorige seizoen was het tot april erg koud, mei werd iets beter, juni, juli en  

augustus waren mooie zomermaanden. Vooral eind juli begin augustus was het topdrukte bij, met 

name, de Hoornseplas.  

Preventie zwemmersjeuk Hoornseplas 

 

Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door de larven van parasitaire wormen, richobilharzia  

genaamd. Deze parasieten zijn met het blote oog niet te zien.  

De larfjes (ook wel cercariën) zijn afkomstig van een slak en gaan op zoek naar een watervogel. 

Daarbij kunnen ze per toeval bij een zwemmer terechtkomen. Een larfje dat in de huid 

doordringt sterft daar en geeft een afweerreactie die jeuk veroorzaakt. Zichtbaar op de huid 

zijn rode bulten, die niet alleen erg kunnen jeuken maar ook branderig kunnen aanvoelen.  

Het optreden van zwemmersjeuk houdt verband met een aantal factoren die een beheerder 

van een zwemgelegenheid in natuurwater niet in de hand heeft, zoals de watertemperatuur en 

de aanwezigheid van watervogels.  

Waar nog wel enige invloed op kan worden uitgeoefend is het aantal aanwezige slakjes, die 

mogelijk besmet zijn. Daarom werden in 2013 net als in 2012 en 2011, als preventieve  

maatregel alle waargenomen slakken uit de badzones van de Hoornseplas weggevangen. 

Er zijn gedurende het seizoen geen meldingen geweest van zwemmersjeuk,  

hetgeen doet vermoeden dat het wegvangen van slakken een effectieve methode is bij de  

preventie van zwemmersjeuk. 

 

Sluispassages    

In het jaar 2013 passeerden ongeveer 1550 schepen de sluis aan het Hoornsediep, die de enige 

scheepvaartverbinding vormt met het Paterswoldsemeer. 

 

Zwemwaterkwaliteit Hoornseplas en de Lijte 

De kwaliteit van het zwemwater van de Hoornseplas en van de Lijte, wordt in het 

zomerseizoen elke twee weken gemeten door het laboratorium van waterschap Hunze en 

Aa's.  

De kwaliteit van het water van de Hoornseplas is het hele seizoen gekwalificeerd als goed. 

Bij de Lijte is gedurende 10 juli tot 14 juli en van 18 juli tot 8 augustus een waarschuwing in 

verband met blauwalg van kracht geweest.  
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Waterkwaliteit Paterswoldse- en Hoornsemeer 

Gedurende de maanden juli en augustus waren er grote 

drijflagen op het Paterswoldse- en Hoornsemeer. Dit 

veroorzaakte veel stankoverlast voor recreanten en 

omwonenden.  

Het Meerschap en waterschap Noorderzijlvest kregen hier veel 

meldingen over. De precieze oorzaak van het bovenmatig 

voorkomen van blauwalg is niet bekend. De gemiddelde 

watertemperatuur en de aanwezige hoeveelheid nutriënten 

spelen in ieder geval een belangrijke rol. Het Meerschap heeft 

in nauw overleg met het waterschap Noorderzijlvest 

geprobeerd om het publiek zo goed mogelijk over deze 

problematiek voor te lichten. Uit onderzoek is gebleken dat 

het meer ecologisch niet gezond is. Het water is te voedselrijk 

en dat komt o.a. door het aangevoerde water uit het Noord- 

Willemskanaal, uitgeslagen polderwater en de recreatie. 

Op korte termijn is er weinig te doen aan de blauwalg. 

Natuurlijke processen en het klimaat zijn moeilijk te 

beïnvloeden. Het ecologisch functioneren van het meer kan slechts met relatief grote en kostbare 

ingrepen worden verbeterd.  
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4 Externe Contacten  

  

Om de belangen van het Meerschap goed te vertegenwoordigen bestaat er veelvuldig contact met 

overheidsorganisaties, verenigingen en ondernemingen in het meerschapsgebied en met landelijke 

en regionale organisaties die zich bezighouden met recreatie, landschapsinrichting en 

natuurbescherming. 

 

Contacten met organisaties 

Uiteraard onderhoudt het Meerschap Paterswolde veelvuldig contact met de deelnemende 

gemeenten. De gemeenten worden zorgvuldig op de hoogte  

gehouden van de zaken die in het bestuur van het Meerschap worden  

besproken. De vergaderstukken van zowel de vergadering van het DB als die van het AB worden aan 

de deelnemende gemeenten toegezonden. 

Daarnaast worden contacten onderhouden met andere overheidsorganisaties zoals de provincies 

Drenthe en Groningen, Regio Groningen-Assen, Dienst Landelijk Gebied en het ministerie van LNV. 

Regelmatige gesprekspartners zijn verder de organisaties op het gebied van natuurbescherming  

en -beheer, vooral de vereniging Natuurmonumenten en de diverse afdelingen van het IVN. 

De laatste jaren steeds belangrijker geworden zijn de contacten met omwonenden via hun 

verenigingen. 

Onder leiding van onze voorzitter wordt in principe vier keer per jaar overlegd met onze 

klankbordgroep over alles wat er in het Meerschap gebied speelt.  

 

Overige contacten 

Op de website van het Meerschap staat informatie over onze organisatie en het gebied. De 

vergaderstukken van het Algemeen Bestuur worden ook op deze  

site gepubliceerd.  

Nieuwtjes en gegevens over de kwaliteit van het ijs of het zwemwater worden regelmatig geplaatst. 

Kijk vooral eens op www.meerschap-paterswolde.nl  

 

Voorlichting en Publiciteit 

Informatieverstrekking 

Het publiek richt zich voor informatie regelmatig tot het secretariaat of de  

beheerder van het Meerschap. Het Meerschap probeert zo goed mogelijk  

antwoord te geven op gestelde vragen. Belangstellenden en belanghebbenden kunnen de openbare 

vergaderingen van het algemeen bestuur bezoeken.  

Belangstellenden hebben de mogelijkheid om tijdens deze vergaderingen in te spreken op de 

agendapunten. Vergaderingen van het AB worden aangekondigd op onze website en 

belangstellenden kunnen de vergaderstukken online lezen en downloaden. 
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5  Jaarrekening  2013 

 

In dit hoofdstuk vindt u de jaarrekening voor 2013. De opbouw is als volgt: 

Programmaverantwoording 

Paragrafen 

- Weerstandsvermogen 

- Onderhoud kapitaalgoederen 

- Bedrijfsvoering 

- Financiering 

Financiële beschouwing 

Toelichting op de balanspositie 

Balans per 31 december 

Programmarekening 

Toelichting op de balans 

Toelichting op de programmarekening 

Specificatie bijdrage per gemeente 

Overzicht vaste activa 

Overzicht reserves en voorzieningen 

Overzicht opgenomen geldleningen 

Handtekeningenformulier 

Accountantsverklaring 

 

Programmaverantwoording  

De doelstelling van het Meerschap is opgenomen in artikel 2 van de gemeenschappelijke  

regeling Meerschap Paterswolde 2007 en luidt: Het lichaam heeft binnen de grenzen van zijn 

gebied tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op 

het terrein van de openluchtrecreatie, zulks met de bescherming van de natuur en het  

landschap. 

 

Bij het uitoefenen van deze taak achten wij de vrije toegang tot onze voorzieningen essentieel. 

Het effect van ons beleid is dat iedere bewoner en bezoeker van Stad en Ommeland de  

gelegenheid heeft om op een goede manier te recreëren binnen ons werkgebied. 

 

Wij trachten dit effect te bereiken door enerzijds een goed onderhoud van de gerealiseerde 

voorzieningen en anderzijds door aanleg van nieuwe voorzieningen, waarbij wordt ingespeeld 

op wensen en behoeften in de samenleving. 

 

De kosten, verbonden aan dit programma, vindt u terug in de programmarekening 2013. 

 

De kosten worden voornamelijk gedekt door commerciële inkomsten (verhuringen en  

verpachtingen), incidentele verkoop van eigendommen, bijdragen van de deelnemende  

gemeenten en door gebruik te maken van geldende subsidiebronnen. 

 

Uit de hierna volgende financiële beschouwing blijkt dat het Meerschap in 2013 binnen de 

grenzen van het begroot nadelig saldo is gebleven. 
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Weerstandsvermogen 

Het Meerschap heeft voor de thans voorzienbare risico’s diverse reserves en voorzieningen 

ingesteld, dit om toekomstige ontwikkelingen te kunnen opvangen. Een overzicht van deze   

reserves en voorzieningen treft u aan in het Overzicht Reserves en Voorzieningen bij deze  

jaarrekening. 

 

Het eigen vermogen ultimo 2013 bestaat uit de algemene reserve (€ 191.019,-), de reserve 

investeringen Meerschapsgebied (€ 559.708, -) en het overschot nadelig saldo 2013  

(€ 57.378, -).  

Hiervan was reeds € 18.778, - bestemd; zijnde vrijval afschrijving grond ten behoeve van  

renovatie van de sluis. In de algemeen bestuursvergadering van 4 maart 2014 is besloten deze 

bestemming te veranderen en het genoemde bedrag te bestemmen voor handhaving in 2014. 

Het resterende bedrag van € 38.600, - is in dezelfde vergadering ook bestemd voor handhaving 

2014. 

De algemene reserve is vrij besteedbaar en kan worden gezien als weerstandsvermogen; met 

uitzondering van een bedrag van € 36.777, - waarop reeds beslag is gelegd voor planvorming in 

het kader van de beleidsvisie 2012. Daarnaast is er € 23.552 bestemd voor de begroting 2014. 

Over het resultaat 2013 is inmiddels, in de Algemeen Bestuursvergadering van 4 maart 2014, 

door het Algemeen Bestuur besloten.  

 

Gelet op de leeftijdsopbouw en het aantal werknemers in de buitendienst loopt onze  

organisatie nauwelijks risico. Bij langdurige ziekte van één of meer werknemers kan de  

organisatie voor onverwachte personeelsuitgaven komen te staan. Om dit ziekterisico te  

gelegener tijd zoveel mogelijk te kunnen opvangen is er de Voorziening Vervanging Personeel. 

Deze voorziening is op korte termijn toereikend. Daarnaast is er een ziekteverzuimverzekering 

afgesloten die na twee weken ziekte het salaris uitkeert. Voor het ingehuurde personeel (zie 

paragraaf Bedrijfsvoering) loopt het Meerschap geen risico’s. 

 

Het Meerschap is een gemeenschappelijke regeling. Deze rechtsvorm betekent dat uiteindelijk, 

als de financiële middelen van het Meerschap ontoereikend zijn, de deelnemende gemeenten 

de tekorten dienen aan te vullen. 

 

Onderhoud kapitaalgoederen 

Het dagelijks onderhoud van onze kapitaalgoederen vindt op een goed niveau plaats en ook 

zodanig dat recreanten er op een goede en plezierige wijze gebruik van kunnen maken. Uit de 

reguliere exploitatie kunnen voldoende middelen voor het dagelijks onderhoud worden  

ingezet, terwijl er daarnaast een onderhoudsvoorziening bestaat, waaruit die  

onderhoudskosten worden betaald die slechts eenmaal in een reeks van jaren voorkomen. 

Deze onderhoudsvoorziening (circa € 26.130, -) bevindt zich op dit moment op een te laag  

niveau om het toekomstige grootonderhoud te kunnen opvangen. Dit wordt gedeeltelijk  

opgevangen met de toekenning van de subsidie uit het Europese Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling ( EFRO) en de cofinanciering door de drie deelnemende gemeenten, de  

provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen voor een bedrag van circa € 4.592.000. 

Hiermee kunnen onderhoud en nieuwe investeringen worden gecombineerd waardoor o.a. 

diverse maatregelen rondom de Hoornseplas, de opwaardering en renovatie sluis Hoornsedijk, 

de derde fase Speelvoorziening en de verbreding van de Nijdam kunnen worden uitgevoerd. 

In 2013 is het al jaren noodzakelijke grootonderhoud aan de vuurtoren gedeeltelijk uitgevoerd. 

In 2014 zal het resterende deel, via de onderhoudsvoorziening, plaatsvinden. 
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Ook is in 2013 het achterstallige grootonderhoud aan het kunstwerk uitgevoerd. 

Door aanbestedingsvoordelen binnen het TRIP-project hebben we het verdiepen van het meer 

op de agenda van dit project kunnen krijgen. Dit houdt in dat het meer straks weer vele jaren 

vaarbestendig is voor boten met een diepgang van maximaal plusminus 130 cm. 

Naar verwachting zullen de toekomstige investeringskosten ongeveer € 1 miljoen gaan  

bedragen. Dit heeft vooral betrekking op walbeschoeiingen. Uitvoering zal in fases 

uitgevoerd worden. 

 

Bedrijfsvoering  

Voor het Meerschap Paterswolde is richtinggevend de geldende begroting, de Beleidsvisie 

2012 en de planning van het dagelijks en groot onderhoud. In het verslagjaar 2013 is deze lijn 

voortgezet. Dat betekent dat onze voorzieningen op een verantwoorde wijze zijn  

onderhouden. Er is terughoudend geïnvesteerd, passend binnen de financiële kaders van het 

Meerschap. 

 

Het Meerschap heeft zelf een kleine personele bezetting. Voor het secretariaatspersoneel, de 

beheerder en de sluiswachters zijn dienstverleningscontracten afgesloten met de gemeente 

Groningen, waarbij in het geval van (langdurige) ziekte voor vervanging wordt gezorgd.  

De administratie wordt gevoerd door de gemeente Groningen, binnen de voor het Meerschap 

geldende spelregels inzake administratieve organisatie en interne controle. 
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Financiering 

 

Algemeen 

De Wet Financiering decentrale overheden (wet fido) betreft de treasury van gemeenten en  

overheidslichamen. 

Treasury is het sturen en beheersen van, verantwoorden over en het toezicht houden op de  

financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan  

verbonden risico’s. Op grond van de wet is het Meerschap Paterswolde verplicht om zowel in de  

begroting als in de jaarrekening een zogenaamde treasury-paragraaf op te nemen, waarin  

verantwoording over het treasurybeleid wordt afgelegd. 

 

Treasurybeheer 

Het kasgeldlimiet wordt berekend door een (vastgesteld) percentage van de totale begrote  

bedrijfslasten van het Meerschap te nemen. 

De netto vlottende schuld per kwartaal is het gemiddelde van de standen van deze schuld op de  

eerste dag van iedere maand in het desbetreffende kwartaal. 

In het volgende overzicht wordt de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de  

wettelijke norm overeenkomstig Wet fido. 
         Bedragen (x €1000,-) 

           

Omschrijving 2013 2013 2013 2013 

    1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 

         

  Omvang van de begroting per 1 januari (=grondslag) 915 915 915 915 

         

1 Toegestane kasgeldlimiet:       

  - in procenten van de grondslag 8,20 8,20 8,20 8,20 

  - in een bedrag 75 75 75 75 

         

2 Omvang vlottende korte schuld:       

  - opgenomen gelden korter dan 1 jaar 0 0 0 0 

  - schuld in rekening courant 0 0 0 0 

  - gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar 0 0 0 0 

  - overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 0 0 0 0 

         

3 Vlottende middelen:       

  - contante gelden in kas 0 0 1 0 

  - tegoeden in rekening courant 798 884 609 491 

  - overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar 0 0 0 0 

         

4 Toets kasgeldlimiet:       

  Totaal netto vlottende schuld ( 2 - 3 ) -798 -884 -609 -491 

  Toegestane kasgeldlimiet       ( 1 ) 75 75 75 75 

         

  Ruimte (+) c.q. overschrijding ( -) 873 959 684 566 

            

 

Indien er meer dan twee kwartalen achtereen de kasgeldlimiet wordt overschreden, dient de  

provincie Groningen hiervan op de hoogte te worden gesteld en door het dagelijks bestuur een plan 

te worden ingediend met maatregelen om overschrijdingen in de toekomst te vermijden. 
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Renterisiconorm 

De renterisiconorm wordt berekend door een (vastgesteld) percentage van het totaal van de vaste 

schuld van het Meerschap bij aanvang van het jaar te nemen. Deze norm wordt getoetst aan de  

werkelijke vaste schuldpositie, waarbij telkens de stand aan het begin van het jaar wordt genomen. 

Het volgende overzicht brengt de renterisico’s voor de vaste schuld in relatie tot de risiconorm  

volgens Wet fido in beeld. 

 

          Bedragen (x€ 1.000) 

Omschrijving 2010 2011 2012 2013 

            

         

Basisgegevens      

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 

1b Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 

2 Netto renteherziening op vaste schuld     ( 1a - 1b ) 0 0 0 0 

3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld 0 0 0 0 

3b Nieuwe verstrekte lange leningen 0 0 0 0 

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld    ( 3a - 3b ) 0 0 0 0 

5 Betaalde aflossingen 88 88 88 88 

6 Herfinanciering                             ( laagste van 4 en 5 ) 0 0 0 0 

7 Renterisico op vaste schuld 0 0 0 0 

         

Renterisiconorm      

8 Stand van de vaste schuld per 1 januari 1.506 1.418 1.329 1.241 

9 Het bij Ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 

10 Renterisiconorm                             ( 8 x 9 ) 301 284 266 248 

         

Toets renterisiconorm      

11 Ruimte (+) c.q. overschrijding          ( 10 - 7 ) 301 284 266 248 
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Financiering 

Door middel van het onderstaande overzicht wordt inzicht gegeven in de samenstelling, de grootte 

en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. 

 

      

  Bedrag                       Gemiddelde 

                                  rente 

Omschrijving 

    

Stand per 1 januari 1.241     

Nieuwe leningen 0     

Reguliere aflossingen -88     

Vervroegde aflossingen 0     

Renteaanpassing (oud percentage) 0     

Renteaanpassing (nieuw percentage) 0     

         

Stand per 31 december 1.153   5,00% 
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Financiële Beschouwing 

 

        

Begroot nadelig saldo (in 2013 geheel bevoorschot)   705.000 

Werkelijk nadelig saldo   647.622 

Voordeel 2013                 57.378 

Af: reeds bestemd in de Algemeen Bestuursvergadering 

van 4 maart 2014 t.b.v. inzet handhavers exploitatie 

2014. (Bestemming renovatie sluis is hiermee komen te 

vervallen.)   

             -

57.378 

Nog te bestemmen     0 

        
 

 

 

              Het voordeel is als volgt te verklaren: 

   min = nadeel 

        

Lasten:     

personeelskosten   17.109 

kapitaallasten   -1.953 

bestuurs-/advieskosten   24.111 

belastingen/verzekeringen   2.851 

energiekosten   7.212 

onderhoudskosten   -57.776 

overige kosten   34.191 

      

Baten:     

inkomsten uit eigendommen   10.466 

verstrekte geldleningen   36 

exploitatiebijdragen   -6.000 

overige inkomsten   27.301 

onttrekking algemene reserve   -171 

      

        

Resultaat   57.378 
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Toelichting op de balanspositie 

 

Liquiditeitspositie 

De liquiditeitspositie geeft aan in welke mate het Meerschap in staat is om op korte termijn aan de direct 

opeisbare verplichtingen te voldoen. 

Dit kan worden uitgedrukt in een percentage dat de verhouding aangeeft tussen het werkkapitaal en de 

direct opeisbare schulden 

 

          2013 2012 

          

In percentages     12% 42% 

In euro's is dit: werkkapitaal   408 1.035 

  kortlopende schulden   3.464 2.477 

              

 

Solvabiliteitspositie 

Dit geeft de mate weer waarin het Meerschap aan zijn (langlopende) verplichtingen kan voldoen. 

Dit wordt uitgedrukt als de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. 

 

          2013 2012 

          

In percentages     14% 17% 

In euro's is dit: reserves    751 751 

  totaal vermogen   5.412 4.504 
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Balans per 31 december 

                                                                                                                                    bedragen x € 1.000,- 

Activa     

      

Omschrijving 2013 2012 

      

      

Materiële vaste activa 1.791 1.838 

      

Activa in ontwikkeling 3.209 1.625 

      

Financiële vaste activa 4 6 

      

Uitzettingen 151 307 

      

Liquide middelen 257 728 

      

      

Totaal activa 5.412 4.504 

      

 

                                                                                                                                     bedragen x € 1.000,- 

      Passiva     

      

Omschrijving 2013 2012 

      

      

Eigen vermogen 751 751 

      

Voorzieningen 44 35 

      

Vaste geldleningen 1.153 1.241 

      

Vlottende activa 392 73 

      

Vooruitontvangen bedragen 3.015 2.345 

      

Nog te bestemmen resultaat 57 59 

      

      

Totaal passiva 5.412 4.504 
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Programmarekening 

                Lasten                                                                                bedragen x € 1.000, - 

        

Omschrijving Rekening Begroting Rekening 

  2013 2013 2012 

        

        

Personeelskosten 371 388 381 

        

Kapitaallasten 180 178 184 

        

Bestuurs- Advies- en bureaukosten 27 51 38 

        

Belastingen en Verzekeringen 34 36 33 

        

Energiekosten 20 27 22 

        

Onderhoudskosten 235 177 161 

        

Overige kosten 23 57 34 

        

Resultaat 57 0 59 

        

        

Totaal lasten 947 915 912 

        

 
                                                                                                      bedragen x € 1.000,- 

Baten    

        

Omschrijving Rekening Begroting Rekening 

  2013 2013 2012 

        

        

Inkomsten uit eigendommen 189 178 179 

        

Versterkte geldleningen 2 2 2 

        

Exploitatiebijdragen 0 6 0 

        

Overige inkomsten 29 2 4 

        

Begroot nadelig saldo 705 705 721 

        

Onttrekking algemene reserve 22 22 6 

        

        

Totaal baten 947 915 912 
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Toelichting op de Balans 

 

Activa 

 

Algemeen 

De activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs minus de verkregen subsidies.  

Op de berekende netto-investering wordt afgeschreven op basis van de verwachte levensduur. 

In het jaar van investering wordt niet afgeschreven. 

De overige posten in de balans zijn tegen nominale waarde opgenomen. 

 

 

Materiële vaste activa     1.791 

    

Boekwaarde 01-01-2013  1.838  

Investering  75  

Afschrijving 2013  -122  

Boekwaarde 31-12-2013  1.791  

 

 Dit bedrag is gespecificeerd opgenomen op de Vaste Activa Staat 

 

Activa in ontwikkeling     3.209 

 

Dit zijn investeringen die vanaf 2010 zijn gemaakt in het kader van het TRIP project 

 

 

Dit betreft een tweetal verstrekte geldleningen (zie tevens Vaste Activa Staat) 

 

Uitzettingen     151 

Vorderingen op openbare lichamen:  

* Belastingdienst: omzetbelasting 4e kw.2013 116 

* Gemeente diversen 1 

  

Overige vorderingen:  

* Debiteuren 14 

* Vooruitbetaalde bedragen 20 

 

 

  

Financiële vaste activa     4 

    

Boekwaarde 01-01-2013  6  

Afschrijving 2013  -2  

Boekwaarde 31-12-2013  4  

Liquide middelen     257 

Kleine Kas  0 

Nederlandse Waterschapsbank  257 

  257 
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Passiva 

Eigen Vermogen     751 

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:  

Algemene reserve  191 

Reserve Investeringen Meerschapsgebied  560 

  751 

Bovenstaande posten zijn hierna gespecificeerd.   

 

 

Algemene reserve                                                                                              191 

    

Stand per 01-01-2013                                                                                         210  

Bij: overschot nadelig saldo 2012                                                               60  

       ontvangen bijdrage gehandicaptensteiger                                                   5  

       ontvangen vergoeding BOA’s                                                                 23  

    

Af: vrijval afschrijving grond 2012 t.g.v.  

      Reserve In-   vesteringen Meerschapsgebied                                   -19  

      kosten drijvende gehandicaptensteiger                                               - 11  

      resultaat 2010 inzetten als bezuiniging 2013 (AB 20-06-2011)                  - 22  

      BOA’s handhaving/toezicht Meerschapsgebied (AB 01-10-2012)                  - 55  

Stand per 31-12-2013                                                                                           191  

    

Reserveringen:    

- uit te voeren werkzaamheden beleidsplan                                        37   

- dotatie nadelig saldo 2011 tbv begroting 2014                                        24   

   (conform AB besluit 18-06-2012)    

- dotatie nadelig saldo 2012 tbv begroting 2015                                        31   

   (conform AB besluit 17-06-2012)    

 

Reserve investeringen Meerschapsgebied                                                               560 

    

Dit betreft verkoop van onroerende zaken die indertijd met rijkssubsidie zijn verworven.  

Deze subsidie behoeft niet te worden terugbetaald, mits de opbrengst van de verkoop  

wordt aangewend voor herinvestering in het Meerschapsgebied  

Stand per 01-01-2013                                                                                       541  

Bij: vrijval afschrijving grond 2012                                                             19  

Stand per 31-12-2013                                                                                        560  

 

 

Conform bestuursbesluit d.d. 21-06-2004 wordt er niet meer afgeschreven op de grond  

(aankopen). 

In de Algemeen bestuursvergadering van 4 maart 2014 is besloten om de vrijval van 

 € 18.778,- vanuit het resultaat te bestemmen voor handhaving 2014. 

Met besluit van het algemeen bestuur is reeds als volgt beslag gelegd op de  

Reserve: Renovatie sluis (restant)                                                                         108 
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Voorzieningen     44 

 

De voorzieningen bestaan uit de volgende posten: 

Voorziening ziektekosten vervanging personeel 

Egalisatievoorziening onderhoud 

 

Bovenstaande posten zijn hierna gespecificeerd 

 

Voorziening ziektekosten/ vervanging personeel                                                                  18 

Dit betreft een voorziening ingeval van ziekte van de onderhoudsmedewerkers.  

Er is in het jaar 2013 geen onttrekking en/of toevoeging gedaan 

 

Egalisatievoorziening onderhoud  

 

Stand per 01-01-2013                                              16                                                                         

Dotatie                                                                        10 

Stand per 31-12-2013                                              26                                                    26 

    

Conform bestuursbesluit d.d. 28-02-2000 is deze voorziening gevormd om  

toekomstige grote uitgaven op onderhoudsgebied te kunnen bekostigen  

Voor een specificatie wordt verwezen naar de groot onderhoudsbegroting.   

Deze ligt ter inzage bij het secretariaat.    

 

Vaste geldleningen     1.153 

 

Voor een specificatie wordt verwezen naar het overzicht opgenomen geldleningen. 

 

Vlottende passiva     392 

 

De vlottende passiva bestaan uit de volgende posten: 

 

Overige schulden 

ontwikkeling Meerweg                                                   1 

rente geldleningen                                           10 

accountantskosten                                             2 

diversen                                                           1 

crediteuren    ***                                         378 

                                                                     392 

 

*** Dit betreft facturen die ten laste van 2013 zijn geboekt en in 2014 betaald. 

Het betreft voornamelijk onderhoudskosten en investeringen Trip. 

 

Vooruit ontvangen bedragen     3.015 

 

Dit betreft vooruit ontvangen bijdragen c.q. subsidies van de drie deelnemende gemeenten, 

VWDTP, Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en Regio Groningen Assen 2030. 

Dit geld wordt gebruikt voor investeringen die voortvloeien uit het TRIP project 
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Toelichting op de programmarekening 

 

Lasten          

       

Personeelskosten   371 

begroot                                                                                                                388 

Het voordeel is ontstaan doordat enerzijds de salariskosten minder zijn gestegen dan begroot;  

en daarnaast is er een voordeel op de post uitzendkrachten.   

 

Bestuur-, advies en bureaukosten      27 

begroot                                                                                                                   51 

Doordat er aanzienlijk minder gebruik is gemaakt van externe deskundigheid  

is er een behoorlijke onderschrijding. 

Daarnaast is er minder uitgegeven aan kantoorbenodigdheden en vergaderkosten.  

  

 

Energiekosten        20 

begroot                                                                                                                   27 

    

De onderschrijding is ontstaan door overheveling van aansluitingen naar de pachter van de Kiosken. 

 

Onderhoudskosten   235 

begroot                                                                                                                177 

    

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door het:   

verbeteren van diverse bermen                                                                            13.578  

plegen van extra onderhoud i.v.m. stormschade                                      5.728  

renoveren van de trap aan de vuurtoren bij de twee Provinciën                   14.500  

renoveren van het kunstwerk                                                                             12.500  

afvoeren van extra afval wegens het mooie weer                                 11.470  

                                                                                                          57.776  

Het renoveren van de trap aan de vuurtoren en het achterstallige onderhoud aan het kunstwerk 

stond al jaren gepland. Door onderuitputting van een aantal andere begrotingsposten hebben  

we dit in 2013 uit kunnen voeren.   

 

Overige kosten     23 

begroot                                                                                                                57 

Ontwikkeling Meerweg                                                                                          19  

Correctie voorbelasting                                                                                            3  

 (dit bedrag is in 2013 verlaagd naar 2.500,-; was voorheen 7.500,-)   

Jubileum molen                                                                                            2  

Diverse kleine uitgaven                                                                                           -1  

                                                                                                                       23  

In de begroting is rekening gehouden met een reservering van  

€ 18.778, - inzake vrijval afschrijving grond, die wordt ingezet voor renovatie van de sluis.  

Dit bedrag zit verweven in het begrotingsbedrag ad € 56.778, -.  
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Baten    

 

Inkomsten uit eigendommen   189  

begroot   178  

     

Het voordeel is ontstaan door meer inkomsten aan sluisgelden en     

leges voor een KPN mast die in het Meerschapsgebied staat.    

In de begroting was hier nog geen rekening mee gehouden.    

     

     

Exploitatiebijdragen   0  

begroot   6  

Er is niets uitgegeven op de post onderhoud molen, waardoor er 

ook geen onderhoudssubsidie is ontvangen.     

   

    

     

     

Overige inkomsten   29  

begroot    2  

     

Volgens een afspraak met de belastingdienst corrigeert het Meerschap met ingang   

van het jaar 2006 jaarlijks € 7.500,- aan voorbelasting vanwege btw-vrijgestelde   

activiteiten.     

Sinds die tijd liep hiervoor ook een bezwaarschrift. In 2013 is besloten het bedrag    

aan te passen naar een jaarlijkse correctie van € 2.500,-.    

Dit leverde het Meerschap een teruggave op van in totaal  € 25.000,- over de jaren    

2008 tot en met 2012.     
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Bestemming overschot nadelig saldo 2013 

 

Overschot nadelig saldo conform jaarrekening                                                                 57.378 

Af: In de algemeen bestuursvergadering van 4 maart 2014 is 

Besloten het overschot 2013 te bestemmen voor handhaving in 2014                      -57.378 

                                                                                                                                                              0 

 

 

Specificatie bijdrage per gemeente, volgens verdeelsleutel in % voor 2013 

  verdeelsleutel aandeel reeds bevoorschot 

Bestemd voor 

handhaving 

2014 

  in %      

          

Gemeente Tynaarlo 14,5 96.628 102.225 5.597 

Gemeente Groningen 69,8 465.147 492.090 26.943 

Gemeente Haren 15,7 104.625 110.685 6.060 

          

          

Nadelig saldo   666.400 705.000 38.600 
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Overzicht vaste activa 

  

         

Omschrijving objekt aanschaf- vermeer vermin aanschaf- boek- afschr. afschr. boek- 

  waarde dering dering waarde waarde perc. 

in 

2013 waarde 

  

01-01-

2013 en en 

31-12-

2013 

01-01-

2013     

31-12-

2013 

Aanleg Hoornse Plas 486.993   486.993 1 3,333% 0 1 

Aanleg Hoornsemeer 797.402   797.402 1 3,333% 0 1 

Reconstruktiebijdrage Meerweg 13.730   13.730 1 5,000% 0 1 

Verplaatsing caravans 

Noordwesthoek  45.542   45.542 1 4,000% 0 1 

Aanleg drinkwaterleiding 

woonboten 7.606   7.606 1 10,000% 0 1 

IJsschuif-/veegmachine 4.801   4.801 1 12,500% 0 1 

Inrichting tbv secretariaat 11.629   11.629 1 10,000% 0 1 

Hijet Pickup Bestelauto 13.023   13.023 1 14,290% 0 1 

Kaap Hoorn  216.109   216.109 1   0 1 

Speelvoorziening  250.491   250.491 1   0 1 

Onderzoekskst. Baggeren 

Hoornsediep  5.372   5.372 1 20,000% 0 1 

Onderzoekskst. Renovatie sluis  42.933   42.933 1  0 1 

Defibtech AED  1.798   1.798 1  0 1 

Telefooncentrale 2011 2.455   2.455 1 10,000% 0 1 

Inrichting Oostoever 152.205   152.205 1 3,333% 0 1 

Verbouw boerderij 22.928   22.928 2.291 10,000% 2.290 1 

Grondaankopen 865.593   865.593 230.285 2,000% 0 230.285 

Afronding noordkant 

Hoornsemeer 142.950   142.950 57.492 2,000% 2.859 54.633 

Aankoop Zuidwesthoek 187.918   187.918 45.790 2,000% 3.766 42.024 

Herinrichting Zuidwesthoek 142.118   142.118 18.238 3,030% 4.266 13.972 

Inrichting Noord-Westhoek A-

Afd. 185.273   185.273 59.717 2,000% 3.721 55.996 

Inrichting Noord-Westhoek B-

Afd. 280.504   280.504 22.505 2,500% 7.533 14.972 

Verplaatsing zomerhuisjes NW-

hoek   383.741   383.741 168.264 2,000% 7.714 160.550 

Afronding deelgebied III/IV fase  37.451   37.451 16.972 2,000% 726 16.246 

Inrichting Kaap Hoorn 290.720   290.720 128.735 2,000% 5.854 122.881 

Geldlening Navigare Necesse Est 16.336   16.336 2.449 5,000% 817 1.632 

Geldlening Waterskiclub 21.373   21.373 3.203 5,000% 1.069 2.134 

Computerapparatuur 

secretariaat/beheer 5.429   5.429 668 20,000% 334 334 

Traktor 49.015   49.015 9.799 10,000% 4.902 4.897 

Maatregelenmatrix sexoverlast  75.710   75.710 45.426 10,000% 7.571 37.855 

Baggeren Hoornsediep  161.830   161.830 120.662 3,333% 4.635 116.027 

Terugkoop 2 verkooppunten 38.300   38.300 30.650 6,660% 2.550 28.100 

Frontmaaier 
6.900   6.900 5.520 10,000% 690 4.830 
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Tiger Kipper 0 5.862  5.862 0 10,000% 0 5.862 

Bestelauto Piaggio Porter 2012 12.065   12.065 12.065 14,290% 1.724 10.341 

Vervangings Investering 1995 159.315     159.315 34.248 

ann 20 

jr 10.890 23.358 

Vervangings Investering 1999 143.022     143.022 69.610 

ann 20 

jr 8.293 61.317 

Vervangings Investering 2000    36.614     36.614 19.824 

ann 20 

jr 2.003 17.821 

Vervangings Investering 2001   150.076     150.076 88.997 

ann 20 

jr 7.745 81.252 

Vervangings Investering 2002 38.678     38.678 23.964 

ann 20 

jr 1.905 22.059 

Vervangings Investering 2003 94.190   94.190 62.780 

ann 20 

jr 4.419 58.361 

Vervangings Investering 2004 61.012   61.012 43.392 

ann 20 

jr 2.726 40.666 

Vervangings Investering 2005 67.967   67.967 51.229 

ann 20 

jr 2.892 48.337 

Vervangings Investering 2006 83.560   83.560 66.372 

ann 20 

jr 3.387 62.985 

Vervangings Investering 2007 47.679   47.679 39.711 

ann 20 

jr 1.840 37.871 

Vervangings Investering 2008 123.490   123.490 107.394 

ann 20 

jr 4.540 102.854 

Vervangings Investering 2009 65.129   65.129 58.920 

ann 20 

jr 2.280 56.640 

Vervangings Investering 2010 64.728   64.728 60.714 

ann 20 

jr 2.158 58.556 

Vervangings Investering 2011 77.423   77.423 75.081 

ann 20 

jr 2.458 72.623 

Vervangings Investering 2012 61.006   61.006 61.006 

ann 20 

jr 1.844 59.162 

Vervangings Investering 2013  69.264   69.264 0 

ann 20 

jr 0 69.264 

             

  6.252.132 75.126 0 6.327.258 1.843.990   122.401 1.796.715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving objekt aanschaf- vermeer vermin aanschaf- boek- afschr. afschr. boek- 

  waarde dering dering waarde waarde perc. in 2013 waarde 

  01-01-2013 en en 31-12-2013 

01-01-

2013     

31-12-

2013 
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Meerschap Paterswolde         

Postbus 268 

9700 AG Groningen 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

 

Wij hebben de jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde te  

Groningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de  

programmarekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de  

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 

 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde is verantwoordelijk 

voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in  

overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en  

gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten 

als de activa en passiva, getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, 

lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in 

overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder de eigen  

verordeningen. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van 

baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 

van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de  

Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist 

dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig  

plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening  

geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 

de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat 

de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken 

van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 

voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige 

totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van 

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben 

echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing 

van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van 

de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële 

rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling  

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
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De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 

3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 van het Besluit  

accountantscontrole decentrale overheden is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur  

bevestigd. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van het Meerschap Paterswolde een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 

2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten. 

 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen 

in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de eigen  

verordeningen. 

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

 

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d van de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 

wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

 

 

 

 

Groningen,  28 maart 2014 

 

 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 

Namens deze 

 

 

 

 

drs. S. Hofsteenge RA 

  



Jaarverslag 2013 -bladzijde  38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Colofon 

  Uitgave   Meerschap Paterswolde 

  Tekst   secretariaat 

  Reprowerk gemeente Groningen 


