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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Het Meerschap Paterswolde is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de 
gemeenten Haren, Tynaarlo en Groningen. Het gezamenlijke doel is het 
beheer van het Paterswoldsemeergebied ten behoeve van natuur en recreatie. 
Het dagelijks bestuur van het Meerschap (DB) heeft op 16 april 2018 de 
ontwerpbegroting/kadernota 2019 en de voorlopige jaarrekening 2017 aan de 
raden van de deelnemende gemeenten gestuurd (zie bijlagen). 
We informeren u hierbij over de procedures. 

Ontwerpbegroting: zienswijzen kenbaar maken 
Jaarlijks stelt het DB een ontwerpbegroting vast en zendt deze aan de raden 
van de deelnemende gemeenten. 
Conform artikel 25 lid 5 van de GR Meerschap heeft u de mogelijkheid om 
zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Het algemeen 
bestuur van het Meerschap (AB) zal naar verwachting de begroting op 3 ju l i 
vaststellen. We verzoeken wij u om een eventuele zienswijze over de 
ontwerpbegroting 2019 voor 30 juni 2018 aan ons kenbaar te maken. 

Verhoging structurele bijdrage met 75% 
In de ontwerpbegroting 2019 vraagt het Meerschap van de deelnemende 
gemeenten een structureel 13% hogere bijdrage. Het is niet langer mogelijk 
om het exploitatietekort te dekken uit de algemene reserve, zoals sinds 2010 
gebeurde. De reserve is niet hoog genoeg en de solvabiliteitsratio zou zonder 
deze maatregel zakken naar 2 1 % ; ver onder het voorgeschreven minimum 
van 25%. 
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De totale lasten van het Meerschap zijn gestegen met € 36.000,-. 
De voorziening groot onderhoud is onvoldoende op peil gebleven. Hier is 
door de toezichthouder (provincie Groningen) bij de jaarrekening 2015 en 
2016 ook op gewezen. 
Met de aanleg van een aantal nieuwe voorzieningen (nieuwe sluis, fietsbrug 
Hoomsemeer, wandel- en fietspaden) namen de onderhoudskosten toe. 
Een aantal grote objecten (molen, vuurtoren, kunstwerken) vraagt veel 
onderhoud. In 2018 werd incidenteel een extra dotatie aan de voorziening 
gedaan. In de begroting 2019 is de dotatie structureel verhoogd met € 10.000. 
Daarnaast stegen de waterschapslasten met € 11.000 en de personeelslasten 
met € 9.000,-. Samen met enkele kleinere posten levert dit een verhoging van 
€ 36.000,- op. 

Voor de gemeente Groningen betekent de verhoging een extra structurele 
bijdrage van € 58.000 (van € 437.000 naar € 495.000). Voor dat bedrag is nu 
geen dekking in onze begroting. Op basis van de afgesproken verdeelsleutel 
tussen de drie gemeenten in de GR, zijn wij gehouden aan onze bijdragen. 
Wij zullen bij de begroting 2019 hiervoor een dekkingsvoorstel voorleggen. 
Overigens wordt ook deze GR vanwege de herindeling in de eerste helft 2019 
geactualiseerd, een gezonde financiële basis is ook in dat kader van belang. 
Wij adviseren u gezien bovenstaande om geen zienswijzen in te dienen. 

Kadernota en voorlopige jaarrekening: ter kennisname 
Jaarlijks stelt het DB ook een kadernota vast, inhoudende de algemene 
financiële en beleidsmatige kaders, en de voorlopige jaarrekening. 
De kadernota is geen apart document, maar het DB beschouwt bladzijde 4 t/m 
7 van de ontwerpbegroting als kadernota. Conform artikel 25 lid 1 van de GR 
Meerschap worden kadernota en voorlopige jaarrekening ter kennisname aan 
de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. 

Vervolgprocedures begroting en jaarrekening 
Het AB van het Meerschap stelt de begroting naar verwachting op 3 juli vast, 
maar uiterlijk op 15 juli , en stuurt deze aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. De raden kunnen daarna bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze 
naar voren kunnen brengen. De begroting dient voor 1 augustus aan 
Gedeputeerde Staten van Groningen te worden aangeboden. 
De begroting die het AB vaststelt, is leidend. Op grond van de Gemeentewet 
moet de bijdrage die daarin is opgenomen als verplichte bijdrage door de 
deelnemende gemeenten worden opgenomen in hun begroting. 

Het AB van het Meerschap stelt de rekening uiterlijk op 1 juli vast en stuurt 
deze ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten. De 
rekening dient voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten van Groningen te worden 
aangeboden. 
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Met deze procedure komt het Meerschap tegemoet aan de eisen van de 
wetgeving, aan de verwachtingen van Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Groningen en de mogelijkheid tot inbreng van de gemeenteraden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de loco-burgemeester. 
Ton Schroor 

de secretaris. 
Peter Teesink 


