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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 29 mei 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 15 mei 2017 

Nummer :  18 

Onderwerp :  Concept Begroting Meerschap Paterswolde 2018  

Bijlage(n) :  1.  Concept Begroting Meerschap 2018 

2.  Jaarverslag 2016  

3.  Concept raadsbesluit  

 

Steller advies :  W. 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 

2018 

   

Voorgestelde beslissing :  1.  kennis te nemen van de Begroting Meerschap 2018;  

2.  kennis te nemen van het jaarveerslag 2016; 

3.  af te zien van de indiening van zienswijzen op de begro-

ting. 

 

 Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. He t 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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Begroting Meerschap 2018 

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 2018 wordt u daartoe hierbij aangeboden.  

 

De begrot ing borduurt voort op die van het afgelopen jaren; er worden geen grote koerswij-

zigingen voorzien. De totale lasten van het Meerschap voor 2018 bedragen €  885.000, afge-

rond € 30.000 meer dan vorig jaar. Door een onttrekking van € 48.000 aan de Algemene 

Reserve kunnen de gemeenteli jke bijdrage, zoals afgesproken in 2010 worden gehandhaafd. 

Vorig jaar was de onttrekking € 34.000.  

 

De bijdrage van de gemeenten Haren zal in 2018 ten opzichte van 2017 iets sti jgen, nl. van 

€ 96.477 naare €  98.408. 

 

Jaarli jks stelt het dagelijks bestuur ook een kadernota vast, inhoudende de algemene finan-

ciële en beleidsmatige kaders, en de voorlopige jaarrekening (zie bij lage). Het dagelijks be-

stuur heeft ervoor gekozen om blz 4 t/m 7 van de ontwerpbegroting als kadernota te be-

schouwen 

 

Planning 

In verband met de late vaststell ing van de conceptbegroting door het DB is het niet meer 

mogelijk de ontwerpbegroting in de vergadering van april te behandelen. Behandeling in uw 

vergadering van mei is te laat. Wij adviseren u daarom de begroting in de commissie op  

15 mei 2017 te behandelen zodat eventuele zienswijzen de 16e mei kunnen worden verzon-

den. 

 

De laatste wetswijziging die juist bedoeld was gemeenteraden beter in staat te stellen hun 

controlerende rol in gemeenschappelijke regelingen uit te kunnen oefenen d oor verruiming 

van termijnen helpt dus bli jkbaar (nog) niet echt.  

 

Haren, 18 april 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


