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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 28 mei 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 14 mei 2018 

Nummer :  11 

Onderwerp :  GR ontwerpbegroting 2019 Meerschap 

Bijlage(n) :  1.  Jaarstukken 2017 

2.  Concept Begroting 2019 

3.  Concept raadsbesluit 

Steller advies :  G.H. de Boer 

   

   

   

Samenvatting :  Het meerschap Paterswolde legt de jaarstukken over 2017 

en de begroting voor 2019 voor. De gemeenteraad heeft 

kennis genomen van de stukken en hierover geen opmer-

kingen. 

   

Voorgestelde beslissing :  1.  kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 

2017 van de GR-Meerschap Paterswolde; 

2.  geen zienswijze in te dienen bij de door de GR Meer-

schap Paterwolde voorgelegde ontwerpbegroting ( inclu-

sief kadernota) voor 2019 (en daarmee in te stemmen 

met de ontwerpbegroting); 

3.  het dagelijks bestuur van de GR Meerschap Paterswolde 

hierover te berichten. 

 

 Nee      Ja 

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. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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Jaarverslag en jaarrekening 2017 

Door het bestuur van de GR Meerschap Paterswolde (het Meerschap) zijn het jaarverslag en 

de jaarrekening aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De stukken 

laten geen bijzonderheden zien en de uitvoering is binnen de kaders van de begroting 2017 

gebleven.  

 

Begroting 2019 

Naast de jaarstukken voor 2017 is ook de ontwerpbegroting ( incl usief Kadernota) ontvan-

gen. De in de begroting opgenomen gemeenteli jke bijdragen worden per 2019 met 13% ver-

hoogd van in totaal € 627.000 naar € 710.000. De verhoging is noodzakelijk in verband met 

de dreigende uitputting van de reserve en een te lage solv abil iteitsratio. Met deze uitzetting 

van de begroting kan de reserve en de solvabil iteitsratio weer op het afgesproken peil wor-

den gebracht. Vanaf 2020 wordt dan weer een normale correctie van de begroting op basis 

van inflatiecorrectie doorgevoerd. Aangez ien de ontwerp-begroting voldoet aan de uitgangs-

punten van gezond financieel beleid (waaronder een verantwoord weerstandsvermogen en 

solvabil iteit) adviseren wij u aan de raad voor de stellen om geen zienswijze in te dienen 

over de ontwerp-begroting 2019 (en dus akkoord te gaan). 

 

Financiële gevolgen voor de gemeente Haren  

Voor 2019 betekent de uitzetting van de begroting van het Meerschap een structurele extra 

bijdrage voor Haren van € 13.062.  De verhoging van de Harense bijdrage aan het Meer-

schap zal worden verwerkt in de Perspectiefnota 2019.  

 

Arhi 

De verhoging van de bijdrage aan het Meerschap met ingang van 2019 is niet in de staande 

begroting opgenomen en behoeft daarom Arhi -goedkeuring. Bij verwerking van de hogere 

bijdrage in de Perspectiefnota 2019 kan de Arhi -goedkeuring via de Perspectiefnota 2019 

lopen en hoeft voor het raadsbesluit over de begroting van het Meerschap geen  afzonderli j-

ke Arhi-toestemming te worden gevraagd. 

 

Haren, 8 mei 2018 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


