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Onderwerp 
Begroting Meerschap 2017 
 
Gevraagd besluit 
Eventuele wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017  
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? 
In de vastgestelde gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde, welke in werking is getreden op 1 
april 2016, is in artikel 25 afgesproken dat, de concept begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van 
de deelnemende gemeenten. Zodat zij nog invloed kunnen uitoefenen op de begroting van het komende jaar. 
Dit geldt ook voor de raad van de Gemeente Tynaarlo. 
 
 
Wat ging er aan vooraf 
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 besproken en vastgesteld.  



 

 
Vanaf 1 april 2016  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).  
Hierna hebben de gemeenschappelijke regelingen tot 1 augustus tijd de vastgestelde begroting aan te bieden 
aan de provincie.  
 
Omdat de nieuwe pas in april van dit jaar is vastgesteld lopen we nog niet helemaal in de pas met de 
afgesproken termijnen. Dit zal vanaf 2017 wel het geval zijn.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De inwoners worden via de gebruikelijk weg geïnformeerd. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na vaststelling van de wensen en bedenkingen van het college en de gemeenteraad zal het Meerschap 
geïnformeerd worden. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
In de bijlage treft u de concept begroting van het Meerschap aan voor het jaar 2017 aan. Deze begroting 
resulteert in een bijdrage van, afgerond, € 614.500,00 voor de drie deelnemende gemeenten. Deze bijdrage ligt 
op hetzelfde niveau als in 2016. ( € 614.840,00) In deze begroting is € 34.000,00 onttrokken aan de Algemene 
Reserve om hetzelfde bijdrageniveau als 2016 te kunnen handhaven. Dit is een continuering van het genomen 
bestuursbesluit in 2010, waarin besloten is de bijdrage zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te handhaven door 
positieve resultaten in de Algemene Reserve te doteren en deze weer te onttrekken voor de komende 
begrotingen. 

 
Voor de Gemeente Tynaarlo is deze bijdrage in 2017 na indexering € 89.598,00. 
 
In de begroting van 2018 is een taakstellende bezuiniging vastgesteld door de raad. De gemeente Haren heeft 
voor dit jaar al een bezuiniging in geboekt, na onderzoek is gebleken dat het Meerschap deze bezuiniging niet 
kan waar maken. Het gaat voor de Gemeente Tynaarlo om een bedrag van € 36.050,00. 

 
Als deze taakstelling niet gehaald wordt, heeft dit gevolgen voor de haalbaarheid van ons ombuigingsplan (c.q. 
de begroting). Tenzij er een andere ombuiging voor in de plaats komt. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 10 
 
Betreft: 
 
Begroting Meerschap 2017 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016; 
 
overwegende dat de gemeenteraad wensen en bedenkingen ten aanzien van de begroting 2017 naar voren kan 
brengen; 
 
gelet op de desbetreffende artikelen in de Wet gemeenschappelijke regelingen;  
 
 

B E S L U I T: 
 
 
 

De volgende wensen en bedenkingen naar voren te brengen ten aanzien van de ontwerpbegroting  2017  
van het Meerschap Paterswolde: 
- 
- 
 

 
 
 

 
 Vries, 14 juni 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 


