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Oplegger informatie begroting verbonden partijen  

Naam verbonden partij  GR Meerschap 
Jaar 2023 
Portefeuillehouder H. Wiersema 
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder S. Berends 
Telefoonnummer adviseur   0592 266 978 
Emailadres adviseur  s.berends@tynaarlo.nl 

 

1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij  

In het Meerschap werken de gemeente Tynaarlo en Groningen samen aan het beheer van het 
Paterswoldsemeer, het Hoornsemeer, de Hoornseplas en omliggende recreatie- en 
natuurgebieden. Door de herindeling zijn dit vanaf 01-01-2019 nog de gemeente Tynaarlo en 
Groningen. In december 2019 is de gemeenschappelijke regeling aangepast per 01-01-2020 en 
daarin zijn de deelnemers aangepast naar de gemeente Groningen en gemeente Tynaarlo.  
 
Het Meerschap behartigt voor de samenwerkende gemeenten de belangen op drie  
beleidsterreinen; 
• Recreatie 
• Natuurbescherming 
• Landschapsverzorging 
 
Het Meerschap behartigt deze belangen onder meer door: 
1. De instandhouding en verbetering van het natuur- en landschapsschoon; 
2. Het onderhoud en de exploitatie van inrichtingen en eigendommen; 
3. Het vaststellen van verordeningen, die de belangen van de recreatie, natuurbescherming of 

landschapsverzorging betreffen, al dan niet door strafbepalingen of bestuursdwang te 
handhaven; 

4. Advisering over bouw- en bestemmingsplannen. 
 

 

2. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij, inclusief meerjarenraming  

2021 (bijdrage lopende 
begrotingsjaar, eventueel 
bijgesteld) 

2022 2023 2024 2025 

104.400 100.162 102.629 105.850 107.590 
(Als de bijdrage uit meerdere bedragen bestaat deze invullen, anders rijen verwijderen) 

3. (Wettelijk) kader  

Gecombineerde regeling met afvaardiging vanuit de raden en de colleges van de deelnemende 
gemeenten Groningen en Tynaarlo. 
 

 
4. Wat komt er op de gemeente af en openstaande acties 

Verwachte datum Soort stuk Wie is bevoegd Onderwerp / besluit  
Geen bijzonderheden.    

 

5. Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting (eventueel bijgestelde 
begroting 2022) 

Onderwerp 
(programma) 

Bijstelling  € Toelichting  

Overschrijding 2021  1.599  
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6. Informatie voor paragraaf verbonden partijen  

Naam verbonden partij: GR Meerschap 

Vestigingsplaats:  Haren 

Doel/openbaar belang verbonden partij: 

Het lichaam heeft binnen zijn gebied ten doel de behartiging van de recreatie, de natuurbescherming 
en de landschapsverzorging, waaronder begrepen het beheer van het (openbaar) water, voor zover 
dat bij de deelnemers berustte. Zie Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde 2019. 

 Begin van begrotingsjaar  
(31 december lopende jaar) 

Verwacht einde van 
begrotingsjaar  
(31 december komende jaar) 

Omvang belang gemeente in 
verbonden partij in procenten 

14,5 % 14,5 % 

Resultaat  € 0 € 0 
Eigen vermogen  € 655.000 € 650.000 
Vreemd vermogen  € 1.951.000 € 1.989.000 

 
7. Ontwikkelingen  

Omschrijving  Wat wordt van de gemeente verlangd (geld, 
besluitvorming) 

  
 

8. Risico’s en te nemen maatregelen  

Risico  Beheersmaatregelen  
Geen bijzonderheden.  

 

9. (Financiële ) ken- en stuurgetallen  

Ken- en stuurgetallen Begin van begrotingsjaar  
(31 december lopende jaar) 

Eind van begrotingsjaar  
(31 december komende jaar) 

Netto schuldquote 116% 130% 
Solvabiliteit 31% 28% 
Structurele exploitatieruimte 0% 0% 
(Belastingcapaciteit)  - - 

 

10. Opmerkingen vanuit financiën   

 
Geen. 
 
 
 

 
11. Concept zienswijze 

 
 
 
 
 

 


