
 

Raadsvergadering d.d. 19 augustus 2008 agendapunt 16  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 juni 2008 
 
Onderwerp:   Begroting 2009 Recreatieschap Drenthe  
 
Portefeuillehouder:   dhr. mr. ing. J.D. Frieling 
Behandelend ambtenaar: mw. S. Veenstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 865 
E-mail adres:   s.veenstra@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Naar voren brengen opvattingen en wensen ten aanzien van de 

ontwerpbegroting van het Recreatieschap Drenthe. 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
- Ontwerp-begroting Recreatieschap Drenthe 2009 (ter inzage) 
- Jaarrekening 2007 inclusief accountantsverklaring (ter inzage) 

TOELICHTING 

Inleiding 

Het Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijke regeling van de Drentse gemeenten en de 
Friese gemeente Ooststellingwerf die de taak heeft de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten 
te behartigen op het gebied van recreatie en toerisme.  
Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap presenteert ieder jaar voor 1 april een ontwerp-begroting 
en beleidsplan voor het komend jaar en legt deze voor commentaar voor aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten. Uw raad heeft volgens de procedure de mogelijkheid om tot 1 juli een reactie 
te geven op de begroting. Het algemeen bestuur van de GR moet voor deze datum een besluit nemen 
over de begroting.  
Het is niet gelukt de stukken voor 1 juli in uw raad te behandelen. In een brief aan het bestuur van het 
Recreatieschap hebben wij opgenomen dat uw eventuele reacties worden nagestuurd. Wij hebben 
ingestemd met de ontwerp-begroting en kennisgenomen van de jaarrekening. Aan u wordt gevraagd uw 
wensen op opvattingen aan het bestuur van het Recreatieschap mee te geven.  
 
Begroting 2009 
 
In de ontwerp-begroting heeft het bestuur de tot 2011 geformuleerde beleidsuitgangspunten opgenomen: 
overleg: het Recreatieschap heeft een stimulerende en/of ontwikkelende taakstelling in relatie tot de 
verbetering/versterking van de samenwerking tussen overheden, toeristisch bedrijfsleven en 
natuurbeherende organisaties. 
• infrastructuur: Het Recreatieschap voert een actief beleid ten aanzien van de realisatie van nieuwe 

infrastructuur en instandhouding c.q. kwaliteitsverbetering van bestaande fiets-, wandel-, en 
ruiterpaden.  

• informatievoorziening: het Recreatieschap zorgt voor een actief voorlichtingsbeleid, o.a. door een 
intensieve samenwerking met de stichting Marketing Drenthe. Ook is besloten een kennisbank 
recreatie en toerisme voor de gemeenten op te zetten.  

• uitvoering en financiering: het Fonds recreatie en toerisme wordt als een belangrijk middel gezien 



 

voor de uitwerking en uitvoering van het beleid. De functie van het fonds zou moeten worden 
versterkt.      

 
Het jaar 2009 zou volgens het bestuur in het teken moeten staan van de ontwikkeling van een 
samenhangend beleid op het gebied van recreatie en toerisme bij de deelnemende gemeenten. Dit beleid 
moet worden afgestemd met de gemeenten in de aangrenzende provincies en in Duitsland. Zo moet voor 
de ontwikkeling van het Fietsknooppuntensysteem bijvoorbeeld afstemming worden gezocht met de  
provincie Groningen.  
Verwacht wordt dat recreatie en toerisme in onze regio een steeds grotere bijdrage gaat leveren aan de 
economie en werkgelegenheid. Investeringen in de kwaliteit en verbreding van de sector zijn daarom van 
groot belang. Eind 2008 wordt in dit kader het Ecorys-onderzoek naar de stand van recreatie en toerisme 
gepresenteerd.   
 
Jaarrekening 2007 
Naast de ontwerp-begroting presenteert het bestuur ook de jaarrekening 2007. In 2007 heeft het 
Recreatieschap diverse projecten uitgevoerd. Voorbeelden van grote projecten zijn: 
- Outdoor Offensief Drenthe 
- Fietstotaalplan fase 2 
- EDR Toerismus Offensief 
- DAGIT 
- Openluchttheaters 
- Start ontwikkeling fietsknooppuntensysteem Drenthe 

Vervolgprocedure 

De opmerkingen en wensen van uw raad worden aangeboden aan het bestuur van het Recreatieschap 
Drenthe.   

Financiële consequenties 

In uw kaderbrief is opgenomen dat algemene kosten 1,57% en loonkosten 3% mogen stijgen. De bijdrage 
aan het Recreatieschap stijgt van €30.500,- naar € 33.220,-. Dit is een stijging van 8,9%. Deze stijging 
wordt voornamelijk veroorzaakt door CAO-effecten van 8,5%.  
In onze begroting is reeds €43.756,- opgenomen voor het dekken van de bijdrage aan het 
Recreatieschap. De stijging van €2.720,- kan binnen de huidige begroting worden opgevangen.      
 
Het bestuur vraagt de gemeente verder eenmalig € 10.000,- te storten in het Fonds Recreatie en 
Toerisme voor het versterken van de functie van dit fonds. Het fonds bedraagt nu € 240.000,- en met het 
fonds is in de periode 2005/2008 een rendement behaald van 400%. De inleg van € 1,7 miljoen heeft 
voor € 6,6 miljoen aan investeringen opgeleverd. Ook voor deze bijdrage bestaat dekking binnen de 
begroting. 

Gevraagd besluit 

Naar voren brengen opvattingen en wensen ten aanzien van de ontwerpbegroting van het 
Recreatieschap Drenthe 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
H. Kosmeijer, loco-burgemeester. 
 
mr. P. Post, secretaris. 


