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1. Weerstandsvermogen 
 
Algemeen 
Onder dit begrip verstaat het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV), het verband tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen maatregelen 
zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor onze financiële positie. 
 
De huidige omvang van de algemene reserve is per 31 december 2010 € 54.284,00 (5% van 
de totale exploitatielasten). Dit is gezien de omvang van de activiteiten en huidige inzichten 
door het bestuur als redelijk geacht, echter een verdere versterking verdient aanbeveling. 
 
Balansrisico’s 
Dit betreft o.a. openstaande vorderingen, afschrijvingsmethodiek op activa etc. Gezien het 
bedrag en van/bij welke organisatie c.q. bedrijf wij een vordering hebben openstaan, zullen 
deze vorderingen in 2011 daadwerkelijk worden ontvangen (het zijn vorderingen met een 
legitieme basis). Betreffende de gehanteerde afschrijvingsmethodiek is grotendeels 
aansluiting gezocht bij de gemeentelijke uitgangspunten.  
 
Vakantiegeld 
De uitbetaling van vakantiegeld is conform BBV niet in de jaarrekening opgenomen, maar 
wel een reële verplichting per 31 december.  
 
Gerechtelijke procedures 
Op dit moment worden geen juridische procedures door of tegen de gemeenschappelijke 
regeling gevoerd.  
 
Onderhoud sanitaire voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart  
In het kader van de bestrijding van de legionellabacterie vindt in het seizoen periodieke 
controle plaats. De fysieke toestand van de gebouwen is goed.  
 
Coördinatie/projectverantwoording uitvoering recreatief/toeristische projecten 
Wederom zijn in 2010 projecten uitgevoerd en in uitvoering genomen. Deze projecten 
worden administratief en financieel verantwoord via een projectenadministratie. Er vindt 
regelmatig overleg plaats tussen de projectverantwoordelijke en de projectuitvoerende, juiste 
toepassing van de subsidievoorwaarden en de actualiteit van de projectadministratie. 
Hierdoor worden de financiële risico’s tot een minimum beperkt.  
 
Organisatierisico’s 
De geringe omvang en opbouw van de organisatie evenals de werkdruk kunnen financiële 
risico’s tot gevolg hebben. De ontwikkelingen worden door het bestuur en management 
nauwlettend gevolgd. 
 
Gezien het bovenstaande kunnen wij concluderen dat wij als gemeenschappelijke regeling 
geen risico’s lopen die van grote materiële betekenis zijn. 
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2. Financiering 
 
Algemeen 
Het belangrijkste thema van de wet financiering decentrale overheden (wet Fido) is het 
inzicht geven in de treasuryfunctie bij decentrale overheden. De doelstellingen, richtlijnen en 
limieten van het voorgestane beleid zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De 
treasuryparagraaf is één van de onderdelen waarmee de wetgever beoogt de transparantie 
en bestuurlijke beheersbaarheid van deze functie te bevorderen. 
 
De wet Fido schrijft voor dat samen met de jaarstukken ook de overzichten met betrekking 
tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet bij Gedeputeerde Staten moeten worden 
ingediend. Evenals in 2009 is er geen sprake meer van een vaste schuld (langlopende 
lening), een overzicht betreffende de renterisiconorm is voor 2010 derhalve niet van 
toepassing. 
 
Om praktische redenen is ervoor gekozen het model ‘kasgeldlimiet’ in deze paragraaf op te 
nemen. De kasgeldlimiet (de ruimte voor korte financiering) wordt volgens de wet Fido bij 
aanvang van het kalenderjaar 2010 gesteld op 8,2%. Van het begrotingstotaal van  
€ 914.998,00 is dat € 75.030,00. Het Recreatieschap Drenthe heeft in 2010 geen gebruik 
gemaakt van kasgeldleningen.  
 
Omschrijving (bedragen x € 1.000,-) 1e kw 2010 2e kw 2010 3e kw 2010 4e kw 2010 
     
Omvang begroting per 1 januari (=grondslag) 914.998 914.998 914.998 914.998 
     
Toegestane kasgeldlimiet     
in procenten van de grondslag 8,2 8,2 8,2 8,2 
in een bedrag 75.030 75.030 75.030 75.030 
 
 
3. Verbonden partijen 
 
Algemeen 
Een verbonden partij is een privaat dan wel publiekrechtelijke organisatie, waarin het 
Recreatieschap Drenthe een  bestuurlijk en een financieel belang heeft.  
 
Het Recreatieschap Drenthe heeft 1 ‘verbonden partij’. De ‘verbonden partij’ is de stichting 
Recreatievoorzieningen. Tot 2005 was het een ‘slapende’ stichting. Eind 2004 is door het 
Algemeen Bestuur besloten de activiteiten betreffende de productie en distributie van 
foldermateriaal en de ‘Drenthekaart’ onder te brengen in deze stichting.  
 
Hierdoor worden de activiteiten zowel administratief als inhoudelijk gescheiden van de 
normale exploitatie van het Recreatieschap Drenthe. De formele doelstelling conform de 
statuten is: stimuleren en ontwikkelen van recreatief/toeristische voorzieningen en de daarbij 
behorende materialen, evenals het geven van voorlichting over Recreatie en Toerisme in 
Drenthe in brede zin. Met ingang van het jaar 2009 is in deze stichting de nieuwe organisatie 
rond de toeristische informatievoorziening in Drenthe opgenomen.  
 
 
4. Grondbeleid 
 
Vanaf eind 1993 heeft het Recreatieschap Drenthe gronden in bezit. Deze gronden betreffen 
het Regionaal Geluidsportcentrum aan de Pottendijk te Emmer-Compascuum. Het centrum 
omvat: 

a. een regionaal motorcrosscentrum – groot ca. 10 ha; 
b. een provinciaal schietsportcentrum – groot ca. 15 ha. 
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Het motorcrossgedeelte wordt beheerd en geëxploiteerd door de motorvereniging 
Motodrôme Emmen. Het schietsportcentrum wordt beheerd en geëxploiteerd door de 
stichting Schiet- en Jachtsportcentrum Emmen. De gronden zijn voor 50 jaar in erfpacht aan 
de genoemde organisaties uitgegeven. De resterende looptijd van de erfpacht is nog 36 jaar. 
Jaarlijks ontvangen wij hiervoor erfpachtcanons (zie programmabegroting c.q. 
programmarekening). Deze canons worden jaarlijks geïndexeerd. In eerdere besluitvorming 
heeft het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe besloten over te gaan tot 
verkoop van de gronden met behoud van bestemming. Ontwikkelingen op dit punt worden 
voor zover het nu lijkt in 2011 verwacht. 
 
5. Bedrijfsvoering 
 
Zie jaarverslag. 


