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Raadsvergadering d.d. 9 juni 2015 agendapunt  11       
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  
 
Portefeuillehouder:   mevr. N. Hofstra   
Behandelend ambtenaar: mevr. S.J. Veenstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 865 
E-mail adres:                s.veenstra@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
 
Onderwerp 
Ontwerpbegroting 2016 en Jaarstukken 2014 Meerschap Paterswolde 
 
Gevraagd besluit 

1. Kennis nemen van de jaarstukken 2014  
2. Eventuele wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2016  

van het Meerschap Paterswolde.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Als gemeenteraad is het goed kaders mee te geven voor de uitvoering van gemeentelijke taken door een 
gemeenschappelijke regeling, zoals het Meerschap Paterswolde. Een begroting vormt een belangrijk kader - 
met name in financieel opzicht -, maar ook inhoudelijk komen zaken aan de orde in de begroting die voorligt.  
 
De gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde, hierna te noemen het Meerschap, is een 
samenwerking tussen de gemeenten Groningen, Haren en Tynaarlo. Binnen het Meerschap werken deze 
gemeenten samen aan het beheer van het Paterswoldsemeer, het Hoornsemeer, de Hoornseplas en 
omliggende recreatie- en natuurgebieden. Het Meerschapsgebied heeft een oppervlakte van circa 900 hectare, 
waarvan ongeveer een derde uit water bestaat.  
De doelstelling van het Meerschap is het bieden van openluchtrecreatie aan brede groepen uit de omgeving in 
een natuurlijke, natuurrijke en landschappelijk aantrekkelijke omgeving.  
 
De kosten die worden gemaakt door het Meerschap worden gedekt door commerciële inkomsten (verhuringen 
en verpachtingen), incidentele verkoop van eigendommen en bijdragen van de gemeenten Groningen, Haren 
en Tynaarlo.   
  
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Ieder jaar worden eind 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, voor het kunnen geven van een 
reactie op de stukken. Mede aan de hand van deze reacties worden de stukken vervolgens door het algemeen 
bestuur van het Meerschap, dit jaar op 15 juni a.s., besproken en vastgesteld.  
 
Voor de komende begrotingen zal het proces anders gaan. Met het wijzigen van de ‘Wet gemeenschappelijke 
regelingen’ moet de gemeenschappelijke regeling voor 15 april haar kaderbrief aanbieden aan uw raad. In deze 
kaderbrief zijn de financiële- en beleidskaders opgenomen en wordt tevens de voorlopige jaarrekening 
aangeboden (artikel 34b gewijzigde Wgr). De regeling biedt vervolgens 8 weken voor besluitvorming in het 
algemeen bestuur van de regeling de ontwerpbegroting aan, aan uw raad (artikel 35, eerste lid gewijzigde Wgr).  
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Hierna hebben de gemeenschappelijke regelingen tot 1 augustus tijd de vastgestelde begroting aan te bieden 
aan de provincie.  
 
2015 is een overgangsjaar. Dit betekent dat het, net als in voorgaande jaren, voor de begroting 2016 nu 
mogelijk is wensen en bedenkingen te geven aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 
Het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde weegt vervolgens in haar vergadering af of ze uw 
wensen en bedenkingen verwerkt in de nu voorliggende begroting. Er wordt nog niet met een kaderbrief 
gewerkt.  
Voor het opstellen van de begroting voor 2017 wordt aan uw raad een kaderbrief aangeboden, op basis 
waarvan de ontwerpbegroting wordt opgesteld.    
 
Wat ging er aan vooraf 
Het Meerschap kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, een voorzitter en een directeur/secretaris.  
Het algemeen bestuur bestaat uit 10 leden: een lid uit elk college van B&W van de deelnemende gemeenten, 
twee leden uit de raad van Haren en uit de raad van Tynaarlo en drie leden uit de raad van Groningen. Het 
dagelijks bestuur bestaat uit de collegeleden in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur wijst op 
voordracht van het dagelijks bestuur een voorzitter aan. Het voorzitterschap rouleert iedere vier jaar. Momenteel 
levert de gemeente Tynaarlo de voorzitter van het bestuur.  
 
Bij het Meerschap werken een beheerder en drie onderhoudsmedewerkers, de directeur/secretaris en een 
locosecretaris. De bediening van de brug en de Nijveensterkolksluis wordt verzorgd door medewerkers van 
Iederz (Sociale Werkvoorziening) uit Groningen. De financiële administratie, personeelszaken en juridische 
ondersteuning worden verzorgd door de gemeente Groningen. Wanneer er na zonnige zomerdagen extra moet 
worde schoongemaakt in het gebied, worden hiervoor externe partijen ingehuurd.  
 
Gevoerd beleid in 2014: 

- In juni 2014 zijn de investeringen in het gebied op basis van het project TRIP (Toeristisch-Recreatieve  
Infrastructuur Paterswoldsemeer) afgerond. In totaal is voor € 4.591.000 geïnvesteerd in het 
Meerschapsgebied. De kosten zijn door middel van subsidies en cofinanciering grotendeels gedekt  
(€ 4.133.500). Het Meerschap heeft zelf € 457.500 bijgedragen. Momenteel werkt het Meerschap aan 
een nieuw investeringsplan. De uitkomsten hiervan worden in 2015 duidelijk.  

- In de bestuursvergadering van december 2013 is besloten structureel te gaan handhaven in het 
Meerschapsgebied. Vanaf februari 2014 zijn er via Veiligheidszorg Noord opsporingsambtenaren 
ingezet. Van de beschikbaar gestelde € 57.000 voor handhaving is € 33.000 uitgegeven. Dit kon door 
het inzetten van stagiairs naast de handhavers. In totaal zijn er 90 processen verbaal opgemaakt. 
Desondanks komen er nog veel klachten binnen. Daarom wordt onderzocht hoe de handhaving verder 
kan worden verbeterd.  

- De zuidkant van het Paterswoldsemeer is opgeknapt. Het gebied bij de Lijte in het gebied van Haren is 
aangepakt en er is een aantal camperplaatsen gerealiseerd.  

- Begin 2014 heeft het Hampshire Hotel haar plannen voor investeringen gepresenteerd. Om het plan te 
kunnen realiseren is door het Meerschap 1,8 ha grond beschikbaar gesteld aan de eigenaren van het 
hotel. Deze grond wordt afgegraven ter vergroting van het wateroppervlakte. Hierdoor krijgt het hotel 
een terras aan het water. Het gebied blijft openbaar.  

 
Over 2014 heeft het Meerschap Paterswolde een resultaat behaald van € 82.660. Dit is te verklaren door 
hogere inkomsten uit eigendommen en lagere kapitaallasten dan begroot. Door het dagelijks bestuur wordt 
voorgesteld het resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve van het schap.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Binnen het Meerschap Paterswolde is een klankbordgroep actief. Het bestuur van het schap heeft afspraken 
gemaakt met de klankbordgroep voor het uitwisselen van informatie en het delen van standpunten. Wanneer 
het gaat om het wijzigen van bestemmingen of andere beleidswijzigingen voor het gebied waarin het 
Meerschap het beheer verzorgt, wordt de besluitvorming - inclusief de inspraakprocedures - verzorgd door de 
gemeente waarin de wijziging zich voordoet.  
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Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De begroting van het Meerschap sluit in 2016 met een tekort van €614.840. Aan Tynaarlo wordt gevraagd  
€ 89.152 bij te dragen in het tekort. In 2015 dragen we € 87.779 bij. Dit betekent een stijging van de bijdrage 
van 1,6%.  
 
De totale bijdrage in het tekort stijgt volgens het meerjarige perspectief in 2018 naar € 647.000 en in 2019 naar  
€ 663.000. Als gemeente Tynaarlo hebben wij per 2018 een taakstelling opgenomen op het Meerschap 
Paterswolde van € 35.000 op ons deel van de bijdrage.   
 
Aandachtspunt is verder dat de Voorziening Groot Onderhoud niet toereikend is. Ook is het noodzakelijk de 
jaarlijkse vervangingsinvesteringen te laten stijgen van € 75.000 naar € 100.000. Dit heeft een oplopend effect 
op de kapitaallasten.   
 
Het beleid bij het Meerschap Paterswolde zal bijgesteld moeten worden om te kunnen blijven functioneren 
binnen de door onze gemeente gestelde financiële kaders. Hiervoor werkt het bestuur van het Meerschap aan 
een voorstel.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           


