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Onderwerp
Jaarstukken 2013 en begroting 2015 Meerschap Paterswolde
Gevraagd besluit
Naar voren brengen van wensen en opvattingen ten aanzien van de conceptbegroting 2015 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 openlucht recreatie. 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. Het Meerschap doet dit aan de hand van de wensen en behoeften vanuit de samenleving.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Ieder jaar worden in april of begin mei door het Dagelijks Bestuur van het Meerschap de jaarstukken van het
afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar aan de deelnemende gemeenten voorgelegd zodat 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, dit jaar op 17 juni 2014,
besproken en vastgesteld.
Hoe informeren we de inwoners?
Binnen het Meerschap Paterswolde is een klankbordgroep actief. Het Dagelijks Bestuur heeft afspraken
gemaakt met de klankbordgroep voor het uitwisselen van informatie en het delen van standpunten.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De begroting van het Meerschap sluit in 2015 met een tekort van € 670.000. Aan Tynaarlo wordt gevraagd €
97.204 bij te dragen.
De voorliggende begroting is sluitend. Echter is de bijdrage die de gemeente Tynaarlo verschuldigd is, als het
Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde de begroting vaststelt, €11.146 hoger dan de bijdrage die in
2014 moest worden gegeven. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een taakuitbreiding en in
mindere mate door indexering. De taakuitbreiding heeft betrekking op handhaving in het Meerschapsgebied.
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De problematiek van handhaving, voor het tegengaan van sekstoerisme en het los laten lopen van honden waar
dat niet mag, speelt al jaren. Het bestuur van het Meerschap stelt nu voor deze taak op te pakken. Hiervoor zijn
in de begroting middelen geraamd.
Over 2013 heeft het Meerschap Paterswolde een resultaat behaald van € 57.000. Dit is voor een groot deel te
verklaren door een incidentele belastingmeevaller. In de bestuursvergadering van 4 maart 2014 is besloten het
resultaat over 2013 in te zetten voor handhaving in 2014.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

P. Adema,

burgemeester

drs. G.K. Zijlstra,

gemeentesecretaris
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