
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 

Door tussenkomst van : Raadsommissie van 15 juni 2015 

Nummer : 29 

Onderwerp : Begroting Meerschap 2016 

Bijlage(n) : 1. Concept-begroting Meerschap 2016 

2. Concept raadsbesluit 

 

   

   

   

   

Samenvatting : De Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde 
biedt de gemeenteraad de mogelijkheid zienswijzen in te 
dienen terzake de begroting van het Meerschap. Voorlig-
gend voorstel biedt de raad de gelegenheid zienswijzen 
kenbaar te maken met betrekking tot de concept begroting 
2016.  

   

Voorgestelde beslissing : 1.  de begroting Meerschap Paterswolde 2016 voor kennis-
geving aan te nemen;  

2.  het Dagelijks Bestuur van het Meerschap te verzoeken  
om vanaf 2017 structureel een verlaging van de gemeen-
teli jke bijdragen met 25% te realiseren; 

3.  het Dagelijks Bestuur te verzoeken daartoe in overleg 
met de andere aangesloten gemeenten de noodzakeli jke 
maatregelen te nemen. 
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Inleiding 
U heeft volgens de Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde de mogelijkheid 
zienswijze met betrekking tot de concept-begroting van het Meerschap naar voren brengen. 
De bijgevoegde concept-begroting 2016 wordt u daartoe aangeboden. Tevens is de concept 
Jaarverslag/Jaarrekening 2014 ter inzage gelegd.  
 
Vaststell ing van de begroting vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
15 juni 2015. Dat is voor de eerstvolgende raadsvergadering zodat het niet meer mogelijk is 
t i jdig zienswijzen met betrekking tot de begroting kenbaar te maken richting Meerschap. 
Uiterli jk 1 juli dient namelijk de begroting te zijn vastgesteld. Eerdere toezending van de 
begroting was niet mogelijk omdat de begroting pas op 30 april door het Dageli jks Bestuur 
van het Meerschap naar u is gezonden.  
 
In de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen zal dit probleem overigens worden opge-
lost. In de wetswijziging is opgenomen dat het dageli jks bestuur van een openbaar l ichaam 
of het gemeenschappelijk orgaan voor 15 april van het lopende jaar de algemene financiële 
en beleidsmatige kaders aanbiedt aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat de 
raden deze informatie beschikbaar hebben ten behoeve van de voorjaarsnota. De wetswijzi-
ging is op 1 januari 2015 in werking getreden. De deelnemers aan een gemeenschappelijke 
regeling hebben echter tot 1 januari 2016 de ti jd de Gemeenschappelijke Reging te wijzigen.  
 
Begroting 2016 
De begroting 2016 borduurt voort op die van het afgelopen jaar en er worden geen grote 
koeswijzigingen voorzien.  
 
De totale lasten van het Meerschap voor 2016 bedragen € 869.000, de inkomsten bedragen 
€ 254.000 zodat van de drie gemeenten een bijdrage van  €615.000 (€ 869.000 - € 254.000) 
nodig is. Ten opzicht van 2015 is dat een verhoging van € 11.000. De verhoging wordt ver-
oorzaakt door een correctie op de taakstellende opbrengsten van 2015.  
 
De bijdragen van de gemeenten moeten daarom worden verhoogd, voor Haren ongeveer met 
€ 1500 ten opzichte van 2015: 
 
Voor Tynaarlo (bijdrage 14,5%)    van € 87.779 naar € 89.152 
Voor Groningen (bijdrage 69,8%)  van € 422.548 naar € 429.158 
Voor Haren (bijdrage 15,7%)        van € 95.043 naar € 96.530  
 
Relatie tot de ombuigingsopgave 
Wij zijn voornemens een bedrag van € 25.000 te bezuinigen op onze jaarli jkse bijdrage aan 
het Meerschap. Vermindering van de bijdrage in 2016 is niet meer mogelijk.  Een structurele 
verlaging van de bijdrage kan alleen in samenwerking met de andere gemeenten omdat 
eenzijdige vermindering van de bijdrage binnen de Gemeenschappelijke Regeling niet mo-
geli jk en niet wenseli jk is. Eenzijdige vermindering van de bijdrage leidt immers bij een ge-
li jkbli jvend tekort van het Meerschap tot een verhoging van de bijdragen van de andere twee 
gemeenten of, wat aannemelijker is, tot een verlaging van de bijdragen van de andere twee 
gemeenten en daarmee tot een nog groter tekort van het Meerschap. Uiteindeli jk zal dat ten 
koste gaan van het beheer en onderhoud van het meer. De consequenties is dat het leidt tot 
vermindering van de aantrekkeli jkheid van het recreatiegebied. Om tot een structurele ver-
mindering van de bijdragen te komen zullen de drie gemeenten dus samen met het Meer-
schap tot kostenreductie moeten komen of tot een ander model voor het beheer van het 
meer en de kostenverdeling daarvan. 
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Wij stellen voor dat u met betrekking tot de begroting 2016 geen zienswijze inbrengt maar 
dat u het Meerschap verzoekt vanaf 2017 een verlaging van de gemeenteli jke bijdragen met 
25% te realiseren en dat u het Dageli jks Bestuur verzoekt zodanige maatregelen te nemen 
dat uiterl i jk met ingang van 2017 die structurele verlaging ook daadwerkeli jk wordt gereali-
seerd. Een conceptbesluit is daartoe bijgevoegd. 
 
Jaarverslag 2014 
Voor uw informatie is het Jaarverslag 2014 en het accountantsverslag ter inzage gelegd. De 
accountant heeft de jaarstukken goedgekeurd. 
 
Haren, 19 mei 2015 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 P. van Veen, 
burgemeester 

 
 


