
Aanpassen GR Meerschap 

        DB20190920 punt 5 

Inleiding 

Vanwege het ontstaan van de nieuwe gemeente Groningen is het aantal deelnemers van 

de GR Meerschap Paterswolde geslonken tot twee. Dat breng met zich me dat de wijze 

waarop besluiten tot stand komen moet worden herzien. 

Het DB is een puzzel, met twee deelnemers. Hoe ga je om met de stemverhouding, zodanig dat 

geen van beide deelnemers kan ‘doorzetten’?  

Wgr bepaalt dat DB uit de voorzitter en minstens twee andere leden uit het AB worden 

aangewezen. 

Het DB mag in aantal en stemgewicht nooit meer dan de helft van het aantal leden van het AB 

uitmaken. In het DB mogen wel leden van buiten het AB worden aangewezen. Dat geeft 

speelruimte, net als de optie om een deelnemer meer leden in het AB te hebben dan een andere 

deelnemer, of een deelnemer een meervoudige stem te geven. Er zijn  dus diverse variabelen 

denkbaar. 

Nu: 

 Groningen Tynaarlo  
 

Haren   Voorzitter 
Groningen 

    AB totaal DB totaal  

 Weth. Raadsl. Weth.  Raadsl. Weth.  Raadsl.    

situatie volgens GR 1 3 1 2 1  2 10 3 ja 

situatie feitelijk 2 5 1 2 0 0 10 3 ja 

 

 

 

 

 

 



Opties: 
Wettelijk kader:  

1. DB minimaal 1 voorzitter en twee andere leden, aangewezen door en uit het AB; 

dus minimaal 3 leden in DB;  

2. omvang DB is maximaal helft omvang AB (zowel aantal leden als in stemgewicht); 

3. aantal buitenleden in DB maximaal de helft van aantal leden DB; 

4. in AB kunnen geen buitenleden zitten 

5. voorzitter AB = voorzitter DB 

  AB DB   

  Aantal Groningen Aantal Tynaarlo Voorzitter 
Groningen 

Voorzitter 
Tynaarlo 

Aantal 
Groningen 

Aantal 
Tynaarlo 

buitenleden DB totaal AB totaal 

  Weth. Raadsl. Weth. Raadsl.   weth raadsl weth Raadsl.    

 Varianten ↓              

1 Wettelijk 
minimum 

1 
 

2 1 
 

2 1 0 2  1  0 3 6 

2 ‘gelijkwaardig’ 2 2 2 2 Roulerend, bv elk half 
jaar/jaar 

2  2  0 4 8 

3 Gewogen 
stemmen 

Diverse varianten denkbaar 

4 buitenleden 1 3 1 3 1  2  1  1 4 8 

4a  1 4 1 4 1  2  1  2 5 10 

 

 Voordelen  nadelen 

1  Groningen kan in DB en AB alles beslissen; een omgekeerde variant in het 
voordeel van Tynaarlo kan ook  

2 Beide deelnemers zijn gelijkwaardig  Besluitvorming kan uitblijven bij patstelling. Op te lossen door bv de 
voorzitter (na herstemming) een doorslaggevende stem te geven. De 
regeling kan ook bepalen dat voor aan te wijzen besluiten een 
gekwalificeerde meerderheid nodig is; dat kan wellicht ook inhouden dat 
unanimiteit vereist is, maar dat weet ik niet zeker. Nader te onderzoeken. 

3 De voor- en nadelen zijn vergelijkbaar met 1. Eén van beide partijen kan 
doordrukken. 

 

4 In DB meer balans Als bij 2. 

4a In DB meer balans. Besluiten in DB met gewone meerderheid; in AB kan nog steeds patstelling optreden. Oplossen als bij 2. 

 


