
 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Bijgaand ontvangt u de financiële jaarstukken van de gemeenschappelijke 

regeling Meerschap Paterswolde: 

• Ontwerpbegroting Meerschap Paterswolde 2023 

• Concept jaarverslag en concept jaarrekening Meerschap Paterswolde 2021 

 

Kader 

In het Meerschap werken de gemeenten Groningen en Tynaarlo samen aan 

het beheer van het Paterswoldsemeer, het Hoornsemeer, de Hoornseplas en de 

omliggende recreatie- en natuurgebieden. De samenwerking is geregeld in de 

Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het Meerschap gebied biedt volop 

recreatiemogelijkheden voor onze inwoners en is daarnaast van grote 

ecologische waarde.  

 

Op 19 april 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Meerschap Paterswolde de 

ontwerpbegroting Meerschap Paterswolde 2023 vastgesteld. Deze zal worden 

voorgelegd aan het het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde, 

tijdens de vergadering van 27 juni aanstaande. 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 2023. Het college zal het bestuur van het 
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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 

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

zienswijzen uiterlijk 6 juni aan ons kenbaar te maken. Daarna zullen wij het 

Meerschap informeren over uw besluit om al dan niet een zienswijze in te 

dienen.  

 

Toelichting 

Begroting 2023 

In de ontwerpbegroting van 2022 was een bezuinigingsopgave verwerkt. De 

bezuiniging lijkt haalbaar behalve op de bezuiniging op onderhoudskosten. In 

2021 zijn mede door de bestrijding van invasieve exoten, essentaksterfte, 

watermerkziekte en de eikenprocessierups de onderhoudskosten toegenomen. 

Als extra opbrengst is een meerjarige SNL subsidie meegenomen die bij de 

provincies kan worden aangevraagd voor het beheer van de natuurgebieden in 

het gebied. Hierdoor wordt in de voorliggende ontwerpbegroting 2023 enkel 

voorgesteld de gemeentelijke bijdrage te indexeren met ongeveer 2%.  

 

Het college ziet geen aanleiding voor een zienswijze over de 

ontwerpbegroting Meerschap Paterswolde 2023. 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 2021 

Het negatief resultaat 2021 van Meerschap Paterswolde bedraagt in totaal 

11.029 euro. De onvoorziene uitgaven voor de reparatie aan de waterleiding 

en de grote uitgaven aan invasieve exoten zijn de reden dat het resultaat van 

de jaarrekening 2021 negatief uitvalt. Het algemeen bestuur van het 

Meerschap wordt voorgesteld om het negatieve resultaat ten laste te brengen 

van de algemene reserve. De jaarrekening wordt ter vaststelling voorgelegd 

aan het algemeen bestuur van het Meerschap, tijdens de vergadering van 27 

juni aanstaande.  

 

Toekomst verkenning GR 

Na de gemeentelijke herindeling bestaat de GR nog uit twee gemeenten. 

Gelet hierop, heeft het dagelijks bestuur van het Meerschap het voornemen 

verder onderzoek te doen of de huidige uitvoeringsorganisatie van het 

Meerschap nog effectief is. Daarom is eind 2021 een opdrachtformulering 

opgesteld met vier verschillende opties voor de organisatie van het 
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Meerschap. Het gaat hierbij om een verkenning van de voor- en nadelen van 

deze vier opties voor de huidige uitvoeringsorganisatie van het Meerschap en 

voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van beide gemeenten. Naar 

verwachting zal na de vorming van het nieuwe college worden gestart met de 

verdere uitwerking van het onderzoek. De uitkomst van het onderzoek wordt 

aan uw raad voorgelegd.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

loco-burgemeester,    secretaris, 

Isabelle Diks     Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 




