
 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Bijgaand ontvangt u de financiële jaarstukken van de gemeenschappelijke 

regeling Meerschap Paterswolde: 

• Ontwerpbegroting Meerschap Paterswolde 2022 

• Concept jaarverslag en concept jaarrekening Meerschap Paterswolde 2020 

• Goedgekeurde controleverklaring 2020 

 

Kader 

Op 10 mei 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Meerschap Paterswolde de 

ontwerpbegroting Meerschap Paterswolde 2022 vastgesteld. Deze zal ter 

kennisname worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van het 

Meerschap Paterswolde. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt 

haar deelnemers de mogelijkheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting 

naar voren te brengen. Daartoe 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 deze kunt u gebruiken bij uw 

beraadslagingen.  

 

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

voor de ontwerpbegroting 2022. Het college zal het bestuur van het 

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 

10 juni te reageren op de ontwerpbegroting. We verzoeken u om eventuele 

zienswijzen uiterlijk 2 juni aan ons kenbaar te maken. Daarna zullen wij het 
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Meerschap informeren over uw besluit om al dan niet een zienswijze in te 

dienen.  

Toelichting 

Begroting 2022 

Er is het afgelopen jaar uitgebreid onderzocht in hoeverre de taakstellende 

bezuiniging van 100.000 euro vanuit de gemeente Groningen op de begroting 

Meerschap vanaf 2022 gerealiseerd kon worden. Hiervoor was een totale 

bezuiniging van 116.000 euro op de begroting Meerschap nodig, uitgaande 

van de verdeelsleutel tussen Groningen (85,5% ) en Tynaarlo (14,5% ). Op 

een totale jaarlijkse begroting van ongeveer 935.000 euro is dat een forse 

opgave. Hiervoor zijn verschillende maatregelen en bezuinigingsvarianten 

tegen elkaar afgewogen. De conclusie van dit onderzoek was dat de 

taakstellende bezuiniging door de gemeente Groningen op de bijdrage aan het 

Meerschap slechts gedeeltelijk realiseerbaar is, door een verhoging van het 

sluisgeld van 4 naar 6 euro door te voeren en te bezuinigen op onderhoud en 

vast personeel. In de begroting van het Meerschap 2022 is daarom een 

taakstellende bezuiniging opgenomen van 29.000 euro structureel, wat 

neerkomt op een bezuiniging van 24.975 euro ten behoeve van de gemeente 

Groningen.  

 

Omdat de taakstellende bezuiniging van 100.000 euro vanuit de gemeente 

Groningen op de begroting Meerschap vanaf 2022 niet volledig gerealiseerd 

kan worden, is deze bij de voorbereidingen van de begroting 2022 van de 

gemeente Groningen als knelpunt betrokken. 

 

In de ontwerpbegroting 2022 zijn verder geen nieuwe beleidsvoorstellen 

gedaan, gezien de taakstellende opgave. Het college ziet geen aanleiding voor 

een zienswijze over de ontwerpbegroting Meerschap Paterswolde 2022. 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 maakt onderdeel uit van de 

ontwerpbegroting. 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. 

 

Jaarrekening 2020 

Het resultaat 2020 van Meerschap Paterswolde bedraagt totaal 9178 euro. 

Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld het positieve resultaat in te 

zetten om extra maatregelen te treffen ter voorkoming van zwemmersjeuk.  

 

Toekomst verkenning GR 

Na de gemeentelijke herindeling in 2019 bestaat de GR nog uit twee 

gemeenten. Gelet hierop, heeft het dagelijks bestuur van het Meerschap het 

voornemen een verdere verkenning te doen naar de consequenties van het 
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opheffen van de GR, de voor- en nadelen daarvan in vergelijking tot het 

behouden van de huidige regeling. De uitkomst van de verkenning wordt aan 

uw raad voorgelegd in de nieuwe collegeperiode.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


