
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 mei 2021

Betreft 
X Collegebrief

X Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link):
Financiële jaarstukken Meerschap Paterswolde 2021

Financiële jaarstukken Meerschap Paterswolde 2021 (wensen en bedenkingen)

Bijlage 1 - begroting 2022

Bijlage 2 - Jaarstukken 2020

Bijlage 3 - Controleverklaring 2020

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
E. Schrijver – 06 25 76 97 21

Korte samenvatting:
Het college stuurt u hierbij de financiële jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Meerschap 

Paterswolde. Het college stelt u in de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien 

van de ontwerpbegroting 2022 (uiterlijk 2 juni).

De taakstellende bezuiniging van 100.000 euro vanuit de gemeente Groningen op de begroting 

Meerstad vanaf 2022 kan niet volledig gerealiseerd worden, deze is bij de voorbereidingen van de 

begroting 2022 van de gemeente Groningen als knelpunt betrokken. In de ontwerpbegroting zijn 

verder geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan, gezien de taakstellende opgave. Het college ziet geen 

aanleiding voor een zienswijze over de ontwerpbegroting Meerstad Paterswolde 2022. 

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 opheffen van de GR, de voor- en nadelen daarvan in vergelijking tot het 

behouden van de huidige GR. De uitkomst van deze verkenning wordt aan u voorgelegd in de nieuwe 

collegeperiode.

Vermeld op LTA?
X Ja 

X Item nr 2020-244

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Financiele-jaarstukken-Meerschap-Paterswolde-2021-wensen-en-bedenkingen.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-3-Controleverklaring-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-2-Jaarstukken-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-1-Begroting-2022.pdf


Deadline?
X ja

zo ja, namelijk: een eventuele zienswijze dient uiterlijk 2 juni kenbaar te zijn gemaakt.

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X conform 

Geen politieke gevoeligheden.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of 

opmerking. 
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