
 

 

 

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 30 mei 2016 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 17 mei 2016 

Nummer :  19 

Onderwerp :  Begroting Meerschap 2017 

Bijlage(n) :  1. Concept Begroting Meerschap 2017 

2. Concept raadsbesluit  

Steller advies :  W.J. Schwertmann 

   

   

   

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 

2017.  

   

Voorgestelde beslissing :  1. kennis te nemen van de Begroting Meerschap 2017;  

2. af te zien van de indiening van zienswijzen  op de 

begroting. 
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Begroting Meerschap 2017 

De raad heeft volgens de Gemeenschappelijke Regeling Meerschap Paterswolde de moge-

li jkheid zienswijze met betrekking tot de concept -begroting van het Meerschap naar voren 

brengen. De bijgevoegde concept -begroting 2017 wordt u daartoe hierbij aangeboden.  

 

De begroting borduurt voort op die van het afgelopen jaar en er worden geen grote koers-

wijzigingen voorzien.  De totale lasten van het Meerschap voor 2017 bedragen €  856.000.  

Door een onttrekking van € 34.000 aan de Algemene Reserve kunnen de gemeenteli jke bij-

drage, zoals afgesproken in 2010, worden gehandhaafd. De bijdrage van de gemeenten 

Haren zal in 2017 ten opzichte van 2016 iets dalen, nl. van €  96.530 naar € 96.477.  

 

Deze begroting geeft een stabiel beeld en daarom stellen wij  voor geen zienswijze kenbaar 

te maken. 

 

Bezuinigingsvoorstel Haren 

Naar aanleiding van de door ons voorgestelde bezuiniging van € 25.000 op de bijdrage van 

Haren heeft het Meerschap mogelijkheden daartoe onderzocht.  Aangezien de gemeente 

Haren 15,7 % bijdraagt aan de doelstell ingen zal ook voor de andere gemeenten de bijdrage 

naar rato verminderen. Dat betekent voor het Meerschap een totale bezuinigingstaakstell ing 

van € 159.235,00.  

 

Het Meerschap heeft  zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden van bezuin igingen door 

terugbrengen van de kosten door:  

  terugbrengen van onze personeelskosten;  

  uitbesteden onderhoud aan de dienst Stadsbeheer;  

  verlaging van het onderhoudsniveau; 

  verlaging van onze huisvestingskosten. 

 

Verder is gekeken naar mogelijkheden om de inkomsten te verhogen door: 

  het invoeren van betaald parkeren; 

  het heffen van entreegelden bij de Hoornseplas; 

  het organiseren van grote evenementen.  

 

De bezuiniging 2014 en de taakstell ing 2014  voor het Meerschap zijn inmiddels gereali-

seerd. Op dit moment z iet het Meerschap geen verantwoorde mogelijkheden nog verder te 

bezuinigen. Aan de inkomstenkant zijn er, bli jkt inmiddels via diverse onderzoeken, weinig 

tot zo goed als geen kansen, polit iek gewilde, inkomsten te genereren. Daarnaast zijn de 

kosten inmiddels tot een minimum beperkt en zijn er (volgens het Meerschap), uitgaande 

van de geformuleerde doelstell ingen, geen verantwoorde kostenbesparingen meer te reali-

seren. Ook de opzet van Stadbeheer aangaande het uit te voeren onderhoud in het Meer-

schapgebied leidt niet tot een kostenbesparing. Daarnaast nemen de onderhoudskosten nog 

steeds toe door de investeringen vanuit o.a. TRIP -1. (o.a. sluis en fietsbrug).  De conclusie 

is dan ook dat het Meerschap Paterswolde de gevraagde bezuiniging van de gemeente  

Haren niet kan realiseren en dat we dat zullen moeten corrigeren in de Voorjaarsrapportage 

2016. 

 

Planning 

De wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regeling had ten doel de planning tussen ra-

den en Meerschapsbestuur te synchroniseren. 
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De planning van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur is gebaseerd op de data 

waarop de kadernota, de ontwerp begroting, rekening en definit ieve begroting volgens de 

Gemeenschappelijke Rregeling naar de raden gestuurd moeten worden: Kadernota voor  

15 april, ontwerpbegroting voor 1 mei naar de raden; de definit ieve begroting moet voor  

15 juli worden vastgesteld door het AB en voor 1 augustus naar Gedeputeerde Staten van 

de provincie worden verzonden, de Jaarrekening moet voor 1 juli door het Algemeen Be-

stuur worden vastgesteld en voor 15 juli naar de raden worden gezonden. De planning houdt 

geen rekening met de vergaderdata van de raden van de drie gemeenten.  Voor dit jaar be-

tekent dit dat formele behandeling van de begroting in de raad van april nog niet mogelijk 

was en behandeling in de raad van mei te laat (deadline voor zienswijze is immers 20 mei 

a.s.) is. 

 

Wij stellen daarom voor om eventuele zienswijzen in de raadscommissie te melden aan het 

Dagelijks Bestuur onder voorbehoud van uw besluitvorming in de raadsvergadering van 

30 mei 2016. 

 

Haren, 26 april 2016 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


