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1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij
Belanggemeente: gemeente neemt deel aan de GR Recreatieschap Drenthe. Elke gemeente heeft
één stem; in de GR nemen 13 gemeenten deel.
Openbaar belang: behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten
op het gebied van recreatie en toerisme.

2. (Wettelijk) kader
Het Recreatieschap Drenthe voert haar taken uit op basis van de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Drenthe en op basis van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.

3. Uitgangspunten voor de op te stellen begroting
1.
2.
3.
4.
5.

Uitvoer huidige taken met accentverschuivingen: 3pijlers
Pijler1: beleidsadvies
Pijler2: routebureau
Pijler3: projectenbureau

4. Indexen
%
Prijsindex
Indexatie loonkosten
Rente lang geld op te nemen
Rente kort geld op te nemen

Lopende
begroting
3%
3%
n.v.t.
n.v.t.

2021

2022

2023

2024

3%
3%
n.v.t.
n.v.t.

5. Wat komt er op de verbonden partij (en daarmee de gemeente) af, nieuw beleid
Omschrijving
Thema 2021 “ieder Drent heeft profijt van toerisme
Uitgangspunten:
Indexatie personeel
Indexatie huisvesting
Indexatie onderhoud/overig
Incidentele bijdrage 2020

Kosten (structureel of incidenteel)

17.721
1.559
3.168
-/- 25.000

6. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij
Huidig (bijdrage
lopende

Nieuw (komende
jaar)

2022

2023

2024

1

begrotingsjaar,
eventueel
bijgesteld)
€ 69.904

€ 70.018

€

€

€

7. Opmerkingen vanuit financiën
Het uitgangspunt dat gehanteerd wordt is dat de taken in 2021 -behoudens een indexatie van 3%
voor cao- en overige prijsstijgingen- binnen de budgetten die in het voorgaand jaar beschikbaar zijn
gesteld uitgevoerd worden. De stijging valt in 2021 lager uit dan 3%, omdat er in 2020 een
incidentele bijdrage is gevraagd voor verhuiskosten.

8. Concept reactie college

1. Het college heeft kennis genomen van de kadernota 2021 van de gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Drenthe
2. Het college informeert de raad dat de kadernota 2021 in lijn ligt met het beleid en de huidige
begroting van het Recreatieschap Drenthe.
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