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WAS
Artikel 2
1. Het lichaam heeft binnen zijn gebied ten doel de behartiging van de recreatie, de
natuurbescherming en de landschapsverzorging, waaronder begrepen het beheer van het
(openbaar) water, voorzover dat bij de deelnemers berustte.
2. Iedere deelnemer kan, na instemming van het algemeen bestuur, aan het lichaam taken
opdragen die in overeenstemming zijn met het doel van het lichaam.
3. Een deelnemer draagt aan het lichaam de bevoegdheden over die nodig zijn voor de
uitvoering van de door die deelnemer aan het lichaam opgedragen taken, daaronder
begrepen de bevoegdheid tot het in verband met de aan het lichaam opgedragen taken (
opleggen en/of heffen van belastingen, heffingen en/of retributies.
WORDT
Artikel 2
1 Het lichaam heeft binnen zijn gebied ten doel de behartiging van de recreatie, de
natuurbescherming en de landschapsverzorging, waaronder begrepen het beheer van het
(openbaar) water, voor zover dat bij de deelnemers berustte.
2 Iedere deelnemer kan, na instemming van het algemeen bestuur, aan het lichaam taken
overdragen die in overeenstemming zijn met het doel van het lichaam.
3 Een deelnemer draagt aan het lichaam de bevoegdheden over die nodig zijn voor de
uitvoering van de door die deelnemer aan het lichaam overgedragen taken, daaronder
begrepen de bevoegdheid tot het in verband met de aan het lichaam overgedragen taken
betreffende het opleggen en/of heffen van belastingen, heffingen en/of retributies.

WAS
Artikel 16
De voorzitter
1. Op voordracht van het dagelijks bestuur wordt door het algemeen bestuur uit het dagelijks
bestuur, een voorzitter aangewezen voor een periode van vier jaar of bij tussentijds aantreden
voor de nog lopende zittingsduur.
2. Tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten, bepaalt het dagelijks bestuur zich er bij zijn
voordracht toe dat, telkens voor een periode gelijk aan de zittingsduur van het algemeen bestuur,
het voorzitterschap achtereenvolgens wordt vervuld door het lid van het dagelijks bestuur
afkomstig uit de gemeente Tynaarlo, de gemeente Haren en de gemeente Groningen.
3. De voorzitter wordt bij afwezigheid of ontstentenis vervangen door een door of uit het dagelijks
bestuur te benoemen vice-voorzitter.
WORDT
Artikel 16
De voorzitter
1. Op voordracht van het dagelijks bestuur wordt door het algemeen bestuur uit het dagelijks
bestuur, een voorzitter aangewezen voor een periode van vier jaar of bij tussentijds aantreden
voor de nog lopende zittingsduur.
2. Het voorzitterschap wordt achtereenvolgens vervuld door het lid van het dagelijks bestuur
afkomstig uit de gemeente Tynaarlo, de gemeente Haren en de gemeente Groningen.
3. De voorzitter wordt bij afwezigheid of ontstentenis vervangen door een door of uit het algemeen
bestuur te benoemen vice-voorzitter.

)

WAS
Artikel 25
1. (
)
Het algemeen bestuur stelt de begroting vast uiterlijk op 1 juli van het jaar voorafgaande aan het
jaar waarvoor zij geldt.
2. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur
wordt aangeboden, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor
een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
Artikel 190, tweede en derde lid van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
4. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen omtrent de ontwerpbegroting bij het dagelijks
bestuur hun zienswijze naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin
deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt
aangeboden.
5. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de
deelnemers die terzake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval
voor 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde
staten.
7. Het bepaalde in het tweede, vierde en vijfde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging
van de begroting.

WORDT
Artikel 25
1. Het dagelijks bestuur zendt de kadernota inhoudende de algemene financiële en beleidsmatige
kaders en de voorlopige jaarrekening voor 15 april aan de raden van de deelnemende
gemeenten
2. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast uiterlijk op 15 juli van het jaar voorafgaande aan het
jaar waarvoor zij geldt.
3. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting voor 1 mei toe aan de raden van de
deelnemende gemeenten.
4. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor
een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
Artikel 190, tweede en derde lid van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
5. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen omtrent de ontwerpbegroting bij het dagelijks
bestuur hun zienswijze naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin
deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt
aangeboden.
6. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de
deelnemers die terzake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval
voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan
gedeputeerde staten.
8. Het bepaalde in het derde, vijfde en zesde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging
van de begroting.

WAS
Artikel 30
1. In overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 10 lid 4 van
de wet Gemeenschappelijke Regelingen, kan een ieder een klacht, zijnde een verzoekschrift zoals
bedoeld in art. 9:18, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht, indienen over een gedraging, in de
uitoefening van zijn functie, van een bestuursorgaan van de gemeenschappelijke regeling, of een
voor deze regeling werkzame ambtenaar of een daarmee op grond van diens werkzaamheid gelijk
te stellen persoon (inclusief hij die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht
werkzaam is voor deze regeling).
2. De behandeling van klachten als bedoeld in lid 1 is opgedragen aan de gemeentelijke
ombudsman van de gemeente Tynaarlo.
3. Op de behandeling van klachten als bedoeld in lid 1 is van toepassing de Verordening
gezamenlijke klachtenregeling gemeenten Tynaarlo en Haren en het Meerschap Paterswolde.

WORDT
Artikel 30
1. In overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 10 lid 4 van
de wet Gemeenschappelijke Regelingen, kan een ieder een klacht, zijnde een verzoekschrift zoals
bedoeld in art. 9:18, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht, indienen over een gedraging, in de
uitoefening van zijn functie, van een bestuursorgaan van de gemeenschappelijke regeling, of een
voor deze regeling werkzame ambtenaar of een daarmee op grond van diens werkzaamheid gelijk
te stellen persoon (inclusief hij die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht
werkzaam is voor deze regeling).
2. De behandeling van klachten als bedoeld in lid 1 is opgedragen an de ombudsman van de
gemeente Tynaarlo.
3. Op de behandeling van klachten als bedoeld in lid 1 is van toepassing de Verordening
gezamenlijke klachtenregeling gemeenten Tynaarlo en Haren en het Meerschap Paterswolde.

WAS
Artikel 32
1. Burgemeester en wethouders van Haren dragen zorg voor de toezending van deze regeling aan
gedeputeerde staten.
2. Deze gewijzigde regeling treedt, nadat inschrijving in de registers als bedoeld in artikel 27 van de
Wet gemeenschappelijke regelingen bij alle deelnemers heeft plaats gevonden, in werking op de
1e van de kalendermaand nadat deze gewijzigde regeling door ieder van de deelnemers op de
gebruikelijke wijze bekend is gemaakt. Op die datum vervalt de eerder geldende regeling op het
Meerschap Paterswolde.
3. De besturen van de deelnemende gemeenten dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de
bekendmaking van de regeling.
4. Het lichaam is de voortzetting van het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam
‘Meerschap Paterswolde’, gevestigd te Haren, en heeft als zodanig al diens rechten en
verplichtingen.
5. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten
tot wijziging, opheffing, uittreding en toetreding.

WORDT
Artikel 32
1. Het gemeentebestuur van Haren draagt zorg voor de toezending van deze regeling aan
gedeputeerde staten.
2. Deze gewijzigde regeling treedt, nadat inschrijving in de registers als bedoeld in artikel 27 van de
Wet gemeenschappelijke regelingen bij alle deelnemers heeft plaats gevonden, in werking op de
1e van de kalendermaand nadat deze gewijzigde regeling conform lid 3 bekend is gemaakt. Op die
datum vervalt de eerder geldende regeling op het Meerschap Paterswolde.
3. Het gemeentebestuur van Haren draagt zorg voor de bekendmaking in de deelnemende
gemeenten door bekendmaking van de inhoud daarvan in de Staatscourant.
4. Het lichaam is de voortzetting van het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam
‘Meerschap Paterswolde’, gevestigd te Haren, en heeft als zodanig al diens rechten en
verplichtingen.
5. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten
tot wijziging, opheffing, uittreding en toetreding.

