Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde van 29 juni 2020
Aanwezig:
Afwezig m.k.

mw. I. Jongman (voorzitter) mw. H. Wiersema, dhr. J.P. Loopstra, dhr. B. de Greef,
dhr. K. Knot
dhr. P. de Rook

Ambtelijke ondersteuning: mw. K. Hunziker (secretaris), dhr. H. Homan, mw. S. Loedeman
Publieke tribune: aantal personen 0
1. Opening/vaststelling conceptagenda
De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.

2. Rondvraag (eventuele insprekers)
Geen.
3. Verslagen
3a. Conceptverslag AB 9 december 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3b. Concept besluitenlijst DB 25 mei 2020
Besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld
4. Mededelingen/Ingekomen stukken
4a. Herstart notitie Waterschap
Mw. Hunziker: Het waterschap is sinds 2009 bezig om de KRW maatregelen vorm te
geven waarbij het waterschap 3 ha moeraszones wil aanleggen. Dit heeft bij veel
gebruikers, ondernemers en eigenaren van recreatieverblijven tot ongenoegen geleidt.
Deze groep heeft zich verenigd en een petitie opgesteld. Naar aanleiding van de petitie
heeft het waterschap een externe procesbegeleider aangesteld, is er een werkgroep, en
daaruit is de herstartnotitie voortgekomen.
Dhr. Loopstra: wie zijn er vertegenwoordig in de werkgroep?
Mw. Hunziker: in de werkgroep zijn ondernemers, gebruikers en eigenaren van
recreatieverblijven vertegenwoordigd
Dhr. Homan: niet alle maatregelen zijn on-hold gezet, alleen het aanleggen van de
moeraszones en het baggeren.
Voorzitter: benieuwd hoe het proces verloopt
Dhr. Knot: hebben wij als Meerschap nog ideeën
Dhr. Homan: we hebben genoeg ideeën. Deze zijn bekend bij het waterschap
Voorzitter: ziet het punt graag op de volgende vergadering terugkomen

5. Jaarverslag 2019
mw. Hunziker: het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat en er is door de
accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. Het positieve resultaat willen we
graag doteren aan de voorziening Groot Onderhoud zodat deze post op niveau komt.
Dhr.Knot: hoe is de voorziening Groot Onderhoud opgebouwd? Alles wordt duurder.
Mw. Hunziker: het is een raming waarbij de verhoging wordt meegenomen.
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Dhr. Loopstra: hoe staat het nu met de handhaving in het gebied?
Mw. Hunziker: er is een convenant afgesloten tussen Groningen en Tynaarlo. Binnenkort
is er een afspraak met alle boa’s om praktische afspraken te maken.
Dhr. Loopstra: afgelopen jaar was er een periode zwemmersjeuk hoe staat het daarmee?
Dhr. Homan: we hebben inmiddels weer een negatief zwemadvies voor de Hoornseplas
ivm zwemmersjeuk. Zwemmersjeuk is niet meetbaar. Er komen meldingen binnen bij de
provincie, zij zijn het bevoegd gezegd, en na een x aantal meldingen geeft de provincie
een negatief zwemadvies af. We hebben dit jaar al vroeger de waterplanten gemaaid en
slakken weggevangen maar helaas heeft dit niet voorkomen dat er een negatief
zwemadvies is afgeven. In de toekomst willen we in overleg met de provincie over de
hoeveelheid (water)vogels, die zouden wellicht mede de oorzaak van de zwemmersjeuk
kunnen zijn.
Besluit:
Jaarverslag wordt vastgesteld
Positieve resultaat 2019 doteren aan voorziening Groot Onderhoud
6.

Begroting 2021
Dhr. De Greef: de leningen nemen af maar vanaf 2021 stijgen ze weer. Hoe kan dit?
Mw. Hunziker: in 2021 wordt er 1 lening afgelost en daar komt een nieuw voor in de
plaats.
Dhr. De Greef: is dit omdat er structureel geld te kort is?
Mw. Hunziker: nee er is geen structureel geldtekort.
Voorzitter: de oorsprong van de leningen wordt uitgediept en terugkoppeling vind
plaats via mail
Voorzitter: er is voor 2021 een taakstelling opgelegd vanuit de gemeente Groningen. Dit
is nog onderwerp van gesprek tussen Groningen en Tynaarlo en daarna met Meerschap.
Dhr. Knot: dan zal er ook in de dienstverleningsovereenkomst bezuinigd moeten
worden. Er heeft ten opzichte van 2020 geen verhoging plaatsgevonden, wellicht was het
beter geweest met deze wetenschap om wel een verhoging door te voeren.
Voorzitter: er wordt niet ruchtzichloos een streep gezet.
Besluit
Begroting 2021 vastgesteld

7. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De vergadering wordt om 17.10 uur gesloten.

Nr. Onderwerp / Voorstel
3. a. conceptverslag AB 9 december 2019
b. Besluitenlijst 25 mei 2020

Besluit
Vastgesteld
Vastgesteld
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6.

Jaarverslag
Positieve resultaat doteren aan voorziening Groot Onderhoud

Vastgesteld
Vastgesteld

7.

Begroting 2021

Vastgesteld
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