
 
Zaaknummer: 
2015/33647 
Referentie:      
2015/33649 

Raadsvergadering d.d. 16 februari 2016   agendapunt 11      
   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 2 februari 2016 
 
Portefeuillehouder:   mevr. N. Hofstra   
Behandelend ambtenaar: mevr. N. Uilkema en mevr. S.J. Veenstra  
Doorkiesnummer:   0592 - 266 621 
E-mail adres:                n.uilkema@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Wijzigingen GR (ter inzage) 
 
 
Onderwerp 
Wijziging Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde.   
 
Gevraagd besluit 
In te stemmen met de wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 
en goedkeuring te geven aan het college de gewijzigde regeling vast te stellen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt dienen aan de nieuwe Wet 
gemeenschappelijke regelingen te voldoen. De aard van de wijzigingen is vooral technisch van aard.  
Zowel college als raad zijn deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde. 
Dit betekent dat beide bestuursorganen dienen te besluiten tot wijziging van de regeling en dat uw 
raad toestemming dient te geven aan het college om de regeling te wijzigen. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Een van de hoofddoelen van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen is het versterken van de 
invloed van de gemeenteraden op de regelingen. In de planning- en control cyclus van de bestaande 
gemeenschappelijke regelingen wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd, die erop gericht zijn de 
invloed van uw raad op de samenwerkingsverbanden te versterken. Concreet gaat het hierbij om de 
introductie van ‘de Kaderbrief/nota’ (geregeld in artikel 34b nieuwe Wgr) en het verlengen van de 
termijn voor het kunnen geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Uw raad is in een brief van 30 juni 2015 geïnformeerd over de inhoud van de nieuwe wetgeving en 
ons proces de regelingen waarin wij deelnemen aan te passen. Op 7 april jl. is tijdens een workshop 
met uw raad over het onderwerp gesproken over de formele en informele instrumenten die de 
gemeenteraden beschikbaar hebben om te sturen op gemeenschappelijke regelingen. De 
bijbehorende handreiking ‘Grip op regionale samenwerking’ is voor uw raad beschikbaar via: 
raadssite, themadossier Verbonden Partijen.   
 
 
 
 
 
  
  



Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde heeft op 7 december jl., onder voorbehoud 
van goedkeuring door de raden van de gemeenten Groningen, Haren en Tynaarlo de 
Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 2016 vastgesteld. Het bestuur heeft gelijktijdig 
de Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 2007 ingetrokken. Wanneer de raden van 
de deelnemende gemeenten de gewijzigde regeling hebben vastgesteld en de gewijzigde regeling 
door het gemeentebestuur van de gemeente Haren is toegezonden aan gedeputeerde staten, is de 
regeling gewijzigd.  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


