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Oplegger jaarstukken verbonden partijen  

Naam verbonden partij  GR Meerschap Paterswolde 
Jaar 2021 
Portefeuillehouder Hanneke Wiersema 
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder Sebastiaan 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 of ontvangst van de verbonden partij 

2021 (begroot) 2021 werkelijk 2020 werkelijk 2019 werkelijk 2018 werkelijk 
€  €  €  € € 
104.400 105.999 104.400 102.950 90.886 
     

(Wanneer de bijdrage uit verschillende bedragen bestaat, voeg dan rijen toe.) 

3. Noemenswaardige zaken over het afgelopen jaar (wat wil de verbonden partij aan de 
gemeenteraad verantwoorden of vertellen, omdat het zo leuk/mooi is).  

De begroting is minimaal overschreden door de bestrijding van invasieve exoten zoals de 
waternavel, japanse duizendknoop en eikenprocessierups.  
 

 
4. Openstaande acties (geef een toelichting op de (beleids)voornemens, die niet zijn 

uitgevoerd en hoe dit wordt opgelost).  

Actie  Toelichting  
Geen bijzonderheden  

 
5. Informatie voor paragraaf verbonden partijen  

Naam verbonden partij: GR Meerschap 

Vestigingsplaats:  Haren 

Doel/openbaar belang verbonden partij: 
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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 2020) 

Eind van begrotingsjaar  
(31 december 2021) 

Omvang belang gemeente in 
verbonden partij in procenten 

14,5 % 14,5 % 

Resultaat  € 0 - € 11.029  
Voorgenomen 
resultaatsbestemming  

 
 

Eigen vermogen  € 661.000 € 655.000 
Vreemd vermogen  € 2.382.000 € 1.953.000 
Financieel belang gemeente 
Tynaarlo  

€ 104.400 € 105.999 

Bestuurlijk belang gemeente 
Tynaarlo 

DB - AB DB - AB 

 
6. Risico’s en te nemen maatregelen  

Risico  Beheersmaatregelen  
Geen bijzonderheden  

 

7. Opmerkingen vanuit financiën   

 
Geen. 
 
 
 

 

 


