
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Bijgaand ontvangt u de financiële jaarstukken van de gemeenschappelijke 

regeling Meerschap Paterswolde: 

• Ontwerpbegroting Meerschap Paterswolde 2021; 

• Concept jaarverslag en concept jaarrekening Meerschap Paterswolde 2019; 

• Goedgekeurde controleverklaring 2019. 

 

Kader 

Op 4 april 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van Meerschap Paterswolde de 

ontwerpbegroting Meerschap Paterswolde 2021 vastgesteld. Deze is op 19 

maart 2020 schriftelijk ter kennisname voorgelegd aan het Algemeen Bestuur 

van het Meerschap Paterswolde. Artikel 35 lid 3 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt haar deelnemers de mogelijkheid 

om een zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen. 

 

Op 6 april 2020 zijn de financiële stukken door het Dagelijks Bestuur 

Meerschap Paterswolde met een begeleidende brief naar uw gemeenteraad 

toegezonden. Op het jaarverslag en de jaarrekening kunnen geen zienswijzen 

worden ingediend, maar kunt u gebruiken bij uw beraadslagingen.  

 

Met toezending van de begrotingsstukken wordt voldaan aan artikel 35, lid 1 

van de Wgr. Dit artikel bepaalt dat de begrotingsstukken ten minste acht 

weken voordat zij door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld, aan de 

raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor commentaar. 

 

Hiermee stellen wij u in de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken 

voor de ontwerpbegroting 2021. Het college zal het bestuur van het  
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Meerschap Paterswolde schriftelijk in kennis stellen van het besluit van uw 

raad om al dan niet wensen en bedenkingen kenbaar te maken.  

Het dagelijks bestuur van het Meerschap verzoekt de gemeenteraden om voor 

22 mei te reageren op de ontwerpbegroting. Die termijn is niet haalbaar, 

omdat uw raad de stukken niet voor 22 mei in de raadscommissie kan 

behandelen. We hebben met het Meerschap afgesproken dat u de 

mogelijkheid hebt om tot 15 juni een reactie te geven. Conform de Wgr zal 

het Algemeen Bestuur de ontvangen zienswijzen betrekken bij de vaststelling 

van de begroting Meerschap Paterswolde 2021, geagendeerd op 29 juni 2020. 

 

In de ontwerpbegroting 2021 zijn geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan. Het 

is niet noodzakelijk om de gemeentelijke bijdrage te indexeren, omdat door 

de indexatie van de erfpachten de inkomsten zijn toegenomen. Het college 

ziet geen aanleiding voor een zienswijze over de ontwerpbegroting 

Meerschap Paterswolde 2021. Het college stelt u daarom voor om geen 

nadere zienswijze kenbaar te maken. 

 

Jaarlijks stelt het dagelijks bestuur ook een kadernota vast, inhoudende de 

algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening. 

De kadernota is geen apart document, maar het dagelijks bestuur beschouwt 

pagina 4 t/m 7 van de ontwerpbegroting als kadernota. Conform artikel 25, lid 

1 van de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde worden 

kadernota en voorlopige jaarrekening ter kennisname aan de raden van de 

deelnemende gemeenten gezonden. 

 

 

Toelichting 

De bijdragen van de gemeente Groningen, die zijn opgenomen in de 

ontwerpbegroting 2021 passen binnen de budgetten die wij (gemeente 

Groningen) hiervoor beschikbaar hebben.  
 

Ontwerpbegroting 2021 

De gemeente Groningen heeft, mede gezien de financiële situatie, besloten 

om zijn deelneming in gemeenschappelijke regelingen te herzien. Na de 

gemeentelijke herindeling is, door het integreren van de gemeenten 

Groningen en Haren, de bestuurlijke situatie van de GR Meerschap 

Paterswolde wezenlijk veranderd. De vraag is of de doelstellingen van de GR 

Meerschap Paterswolde ook kunnen worden ingevuld zonder gebruik te 

maken van de GR-structuur. Wij zullen deze discussie aangaan binnen de GR 

en met de gemeente Tynaarlo. De index die vanaf 2022 wordt toegepast is 

iets lager dan de index die de gemeente Groningen hanteert. 
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Jaarrekening 2019 

Het resultaat 2019 van Meerschap Paterswolde bedraagt totaal 23.000 euro.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

loco-burgemeester,     secretaris, 

Roeland van der Schaaf    Christien Bronda  

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 

 


