
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Het Meerschap Paterswolde is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de 

gemeenten Tynaarlo en Groningen. Tot 2019 was ook Haren deelnemer. 

Het gezamenlijke doel is het beheer van het Paterswoldsemeergebied ten 

behoeve van natuur en recreatie. Het dagelijks bestuur van het Meerschap 

heeft op 15 april 2019 de ontwerpbegroting/kadernota 2020 en de voorlopige 

jaarrekening 2018 aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd (zie 

bijlagen). We informeren u hierbij over de procedures.  

 

Zienswijzen bij ontwerpbegroting 

Conform artikel 25 lid 5 van de GR Meerschap heeft u de mogelijkheid om 

zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting.  

Het dagelijks bestuur van het Meerschap verzoekt de gemeenteraden om voor 

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

omdat uw raad niet eerder dan op 12 juni (raadscommissie O en W) over de 

begroting kan praten. We hebben met de directeur Meerschap afgesproken dat 

uw reactie tot 14 juni welkom is. De ontwerpbegroting geeft een stabiel beeld 

en daarom adviseren wij u om geen zienswijze kenbaar te maken.  

 

Kadernota en voorlopige jaarrekening   

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

algemene financiële en beleidsmatige kaders, en de voorlopige jaarrekening 

(zie bijlage). De kadernota is geen apart document, maar het dagelijks bestuur 

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. 
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Vervolgprocedures begroting en jaarrekening 

Het algemeen bestuur van het Meerschap stelt de begroting uiterlijk op 15 juli 

vast en stuurt deze aan de raden van de deelnemende gemeenten, die bij 

gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. De begroting 

dient voor 1 augustus aan gedeputeerde staten van Groningen te worden 

aangeboden. 

Het algemeen bestuur 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. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 

 

 


