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Programmabegroting 2020
1. Algemeen
Hierbij bieden wij u de Begroting 2020 aan. Deze begroting resulteert in een bijdrage van, afgerond,
€ 720.000,00 voor de drie deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is verhoogd met de geschatte
inflatiecorrectie 1,5 % hoger dan in 2019. ( € 710.000,00).
Deze begroting is onder meer gebaseerd op de ervaringscijfers van het jaar 2018 en de begroting
2019. Daarnaast is rekening gehouden met de thans bekende ontwikkelingen die gevolgen zullen
hebben voor de inkomsten en uitgaven in het jaar 2020 en verder.
Als gevolg van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat de
begroting uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting vindt u
hieronder. De beleidsbegroting bestaat uit een programmaplan en uit paragrafen.
In de titels 2.2 en 2.3 van het BBV wordt hier nader op ingegaan.
Ingaande de budgetperiode, die loopt van 2020 t/m 2023, is de bijdrage van de deelnemende
gemeenten niet uitsluitend bepaald door de reguliere, trendmatig verhoogde, bijdrage die bestemd
is voor de instandhouding van de gerealiseerde voorzieningen.
2. Het programmaplan en de paragrafen
Het BBV gaat er van uit dat het programmaplan verschillende programma’s zal bevatten. Daarbij is
een programma een samenvattend geheel van activiteiten. Omdat het Meerschap slechts belast is
met één samenhangende taak, te weten de openluchtrecreatie, hebben wij het programmaplan niet
opgesplitst in verschillende programma’s.
Als gevolg van artikel 8 van het BBV moeten de doelstelling en de beoogde maatschappelijke
effecten in het programmaplan worden behandeld, evenals de wijze waarop men deze wil bereiken.
In de paragrafen dienen als gevolg van artikel 9 van het BBV de beleidslijnen te worden vastgelegd
met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten.
Op ons Meerschap zijn vier verplichte paragrafen van toepassing, te weten: het
weerstandsvermogen, het onderhoud van de kapitaalgoederen, de financiering en de
bedrijfsvoering.
2.1. Het programmaplan
De doelstelling van het Meerschap is opgenomen in artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling
Meerschap Paterswolde 2016 en luidt: Het lichaam heeft binnen zijn gebied ten doel de behartiging
van de recreatie en de landschapsverzorging, waaronder begrepen het beheer van het (openbaar)
water, voor zover dat bij de deelnemers berustte.
Bij het uitoefenen van deze taak achten wij de vrije toegang tot onze voorzieningen essentieel. Het
effect van ons beleid is dat iedere bewoner en bezoeker van Stad en Ommeland de gelegenheid
heeft om op een goede manier te recreëren binnen ons werkgebied.
Wij trachten dit effect te bereiken door enerzijds een goed onderhoud van de gerealiseerde
voorzieningen en anderzijds door aanleg van nieuwe voorzieningen, waarbij wordt ingespeeld op
wensen en behoeften in de samenleving.
De kosten, die verbonden zijn aan dit reguliere programma vindt u terug in de exploitatiebegroting
2020.
De kosten worden gedekt door commerciële inkomsten (verhuur en verpachtingen), incidentele
verkoop van eigendommen en bijdragen van de deelnemende gemeenten.
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2.2. De paragrafen
2.2.1. Weerstandsvermogen
Het Meerschap heeft voor de thans voorzienbare risico’s diverse reserves en voorzieningen
ingesteld, ten einde toekomstige ontwikkelingen te kunnen opvangen. Een overzicht van deze
reserves en voorzieningen treft u aan in staat D (Overzicht Reserves en Voorzieningen) bij deze
begroting.
Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar. Gezien de hoogte en aard van het vermogen is het
weerstandsvermogen voldoende met uitzondering van de Reserve Groot Onderhoud, zie paragraaf
2.2.2 Onderhoud Kapitaalgoederen.
De voorzieningen worden gevoed uit de begroting via de daarvoor opgenomen begrotingsposten. De
reserves worden gevoed via de resultaatbestemming. Daarnaast kan een eventueel
exploitatieoverschot worden bestemd voor de voeding van reserves en voorzieningen.
Onderstaande gaan wij nader in op drie belangrijke risico’s.
Risico personeel.
Gelet op de leeftijdsopbouw en het aantal werknemers in de buitendienst loopt onze organisatie
steeds meer risico. Beide vaste medewerkers raken op leeftijd en maken gebruik van de bestaande
regelingen voor minder werken. (conform regelingen gemeente Groningen).
De totale ureninzet loopt hierdoor terug. Dit moet opgevangen worden door inhuur van (duurdere)
externen.
Bij langdurige ziekte van één of meer onderhoudswerknemers komt de organisatie voor extra
personeelsuitgaven te staan door de externe inhuur. Dit risico is gedeeltelijk afgedekt door de
Voorziening Vervanging Personeel. Daarnaast is voor de onderhoudsmedewerkers een
ziekteverzuimverzekering afgesloten die een gedeelte dekt van de kosten van vervanging bij ziekte
(inhuur).
Voor het secretariaatspersoneel en de beheerder zijn dienstverleningscontracten afgesloten met de
gemeente Groningen. In het geval van (langdurige) ziekte wordt voor vervanging gezorgd.
Risico Aansprakelijkheid.
Ter dekking van de aansprakelijkheidsrisico’s is een verzekering afgesloten en is een risico
management beheersysteem opgebouwd.
Risico Erfpacht.
In het voorjaar 2018 heeft een erfpachter een jurist in de hand genomen om het erfpachtcontract te
betwisten. Wanneer meer gegevens bekend zijn zal hier indien nodig een voorziening voor gevormd
worden.
2.2.2. Onderhoud kapitaalgoederen
Het dagelijks onderhoud van onze kapitaalgoederen vindt (nog) op een goed niveau plaats zodat
recreanten er op een goede en plezierige wijze gebruik van kunnen maken. In het overzicht van
baten en lasten zijn middelen voor het dagelijks onderhoud gereserveerd, terwijl er daarnaast een
onderhoudsvoorziening bestaat, waaruit die onderhoudskosten worden betaald die slechts eenmaal
in een reeks van jaren voorkomen. Deze onderhoudsvoorziening bevindt zich nog niet op een
verantwoord niveau om het toekomstige grootonderhoud te kunnen opvangen. Dit heeft te maken
met een aantal objecten die veel onderhoud vragen. (molen, vuurtoren, kunstwerken.). In 2017 is
besloten om een extra dotatie aan de voorziening te doen. Echter moet conform de BBV notitie groot
onderhoud een structurele oplossing worden gezocht. In de begroting 2019 is de structurele dotatie
verhoogd naar € 20.000,- en zijn de reeds gerealiseerde grondopbrengsten uit 2017 en 2018 als extra
dotatie meegenomen. Wanneer het AB ook het resultaat van de jaarrekening 2018 doteert aan de
voorziening is de voorziening voor de komende jaren bijna op niveau.
Tot en met 2023 is er jaarlijks een budget van € 200.000,00 beschikbaar om
vervangingsinvesteringen te plegen. Door samen met andere partners zoals het waterschap
Noorderzijlvest op te trekken hopende we de komende jaren vervangingsinvesteringen voordeliger
te kunnen uitvoeren.
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2.2.3 Financiering
De financiering van de exploitatie- en investeringsuitgaven vinden plaats door de bijdragen van de
deelnemende gemeenten, de opbrengsten van het Meerschap en het beschikbare bankkrediet.
2.2.4 Bedrijfsvoering
Voor het Meerschap Paterswolde is richtinggevend de Beleidsvisie 2012 en de planning van het
dagelijks en groot onderhoud en de meerjarenplanning vervangingsinvesteringen.
In deze begroting is ervan uitgegaan dat de huidige lijn zal worden voortgezet. Dat betekent dat onze
huidige voorzieningen op een verantwoorde wijze zullen worden onderhouden en dat in nieuwe
voorzieningen zal worden geïnvesteerd naar gelang de behoefte van de samenleving. Hierbij staat
centraal de verdere uitvoering van het koepelplan Paterswoldsemeer, de Beleidsvisie 2012, Meer in
Beweging 2015, deelplanuitwerkingen van de structuurvisie Meerweg en de uitwerking van de
robuuste ecologische verbindingszone (REVZ).
3. Uitgangspunten bij de opstelling van de begroting
Bij de voorbereiding van de Begroting 2020 zijn wij uitgegaan van de gegevens, zoals die medio maart
2019 bekend waren. Het zo vroeg moeten opstellen van de begroting betekent altijd een zeker risico
omdat zich in de komende maanden nog diverse veranderingen kunnen voordoen. Bij de begroting
2020 is ervan uitgegaan dat in de huidige vorm zal worden verdergegaan.
4. Kengetallen
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Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld
Een van de wijzigingen/vernieuwingen van het BBV betreft de wijze waarop de informatie
voor derden wordt verstrekt.
Deze uitvoeringsinformatie moet voortaan in 53 landelijk voorgeschreven taakvelden in de
begroting worden opgenomen.
In onderstaand overzicht staan de baten en lasten per taakveld opgenomen.
Het Meerschap Paterswolde heeft twee taakvelden te weten:

0.4
5.7

Overhead
Openbaar groen en (openlucht) recreatie

taakveld

Omschrijving taakveld BBV

0.4 Overhead
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0.10 Mutaties reserves

Lasten
2020

Baten Resultaat
2020
2020

149
780

929

149
-149

929

929

0
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SPECIFICATIE VAN LASTEN VAN DE PROGRAMMABEGROTING
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SPECIFICATIE VAN BATEN VAN DE PROGRAMMABEGROTING
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SPECIFICATIE BIJDRAGE PER GEMEENTE
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TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING

Lasten
PERSONEELSKOSTEN

363.000

Bruto Loonkosten eigen personeel
Dit betreft het personeel in dienst van het Meerschap t.b.v.
het beheer.
Er is uitgegaan van de werkelijke loonkosten over de maand februari 2019 en
daarnaast is rekening gehouden met 2% stijging van de loonkosten voor 2020.

110.500

Tijdelijk personeel
De sluisbediening vindt door een medewerker van Iederz plaats en daarnaast
nog door twee invalkrachten. (€ 23.000,00)
Voor het (hoog)seizoen wordt extra personeel ingehuurd voor
ondersteuning/vervanging van het eigen personeel
( o.a. schoonmaakwerkzaamheden).(€ 13.500,00)
Daarnaast is er € 40.000,00 voor handhaving in het Meerschapsgebied opgenomen.
Kosten ambtelijk personeel
Dit bedrag bestaat uit:
* kosten dienstverleningscontract SSC Gemeente Groningen

76.500

170.000

Vergoeding autokosten
Dit betreft voornamelijk de kosten van de lease auto die met ingang
van 2009 beschikbaar is gesteld aan de beheerder van het Meerschap.

4.000

Kosten salarisadministratie

2.000

KAPITAALLASTEN

192.700

Afschrijvingen
Voor een specificatie wordt verwezen naar het overzicht vaste aktiva.
Rente vaste geldleningen
Voor een specificatie wordt verwezen naar de staat van opgenomen geldleningen.

58.950

BESTUURS-/ADVIES- EN BUROKOSTEN
De raming is conform de uitkomsten van jaarrekening 2018.
Grootste post is:
Kosten ambtelijke deskundigheid
Dit bedrag bestaat uit:
 Kosten administratie SSC Gemeente Groningen
 Kosten juridische zaken SSC Gemeente Groningen

35.000
5.000
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BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN

56.500

De verhoging wordt veroorzaakt door de veel hogere aanslag
waterschapslasten in 2017. Tegen deze aanslag is bezwaar
aangetekend.

ONDERHOUDSKOSTEN

200.000

Er is rekening gehouden met de kosten uit 2018 en
daaroverheen een stijging van 2%.

DOTATIE VOORZIENINGEN

20.000

Dit is de afgesproken dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud.

OVERIGE KOSTEN/ONVOORZIEN

15.000

omzetbelasting niet te verrekenen (jaarlijkse correctie)
overige kosten
onvoorzien

2.500
2.500
10.000

Baten
INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN

200.300

Erfpacht recreatie terreinen
Dit betreft de inkomsten uit terreinen met recreatiewoningen en
recreatiecaravans, zoals de Koelstukken, Knolleland, Meerwold,
Noord Westhoek, Zomers Buiten, Mannewiek, Oostoever en Humanitas.
De vijfjaarlijkse canons worden met ingang van 2020 weer aangepast aan de
inflatiecorrectie.
Huren
Dit betreft grotendeels de huuropbrengst van de sluiswachterswoning,
3 verkooppunten Hoornse Plas en de moestuinen bij "Zomers Buiten".
Ligplaatsen/Stallinggelden
Onder deze inkomsten vallen o.a. ligplaats van de rondvaartboot en
de ligplaatsen in de "sloot van Rath".
Leges, rechten & heffingen
Dit betreft grotendeels recht van opstal KPN zendmast.
Vaste Ink. verleende vergunningen/ontheffingen
Dit betreft grotendeels de verstrekte vergunningen voor het organiseren
van diverse activiteiten rondom het meer.
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OVERIGE INKOMSTEN

6.000

Het begrote bedrag is overeenkomstig jaarrekening 2018.
OVERZICHT VASTE ACTIVA 2020
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16

17

18
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OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
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OVERZICHT OPGENOMEN GELDLENINGEN
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MEERJARENRAMING 2020-2023
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Financiering
Algemeen
De Wet Financiering decentrale overheden (Wet fido) betreft de treasury van gemeenten en
overheidslichamen.
Treasury is het sturen en beheersen van, verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële
vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.
Op grond van de wet is het Meerschap Paterswolde verplicht om zowel in de begroting als in de
jaarrekening een zogenaamde treasury-paragraaf op te nemen, waarin verantwoording over het treasurybeleid wordt afgelegd.
Treasurybeheer
De kasgeldlimiet wordt berekend door een (vastgesteld) percentage van de totale begrote bedrijfslasten
van het Meerschap te nemen.
De netto vlottende schuld per kwartaal is het gemiddelde van de standen van deze schuld op de eerste
dag van iedere maand in het desbetreffende kwartaal.
In het volgende overzicht wordt de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke
norm overeenkomstig de Wet fido.
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Renterisiconorm
De renterisiconorm wordt berekend door een (vastgesteld) percentage van het totaal van de vaste schuld
van
het Meerschap bij aanvang van het jaar te nemen. Deze norm wordt getoetst aan de werkelijke vaste
schuldpositie, waarbij telkens de stand aan het begin van het jaar wordt genomen.
Het volgende overzicht brengt de renterisico's voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm volgens
de Wet fido in beeld.
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Deze begroting 2020 is opgemaakt ingevolge artikel 21, 1e lid van de gemeenschappelijke
regeling.

Haren, 12 april 2019.
Het dagelijks bestuur van
het Meerschap Paterswolde

I. Jongman, voorzitter

K. Hunziker, directeur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde in zijn
vergadering van: 17 juni 2019.

I. Jongman, voorzitter

K. Hunziker, directeur

Ingezonden ter informatie aan het College van
Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen op:

26

27

28

