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Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 8 mei 2012
Onderwerp:
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit:

Begroting Recreatieschap Drenthe 2013
dhr. J.E. de Graaf
mevr. S. Veenstra
0592 - 266 865
s.veenstra@tynaarlo.nl
Naar voren brengen van wensen en opvattingen ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2013 van het Recreatieschap Drenthe

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Ontwerp- begroting Recreatieschap Drenthe 2013 (ter inzage)
- Jaarverslag en jaarrekening 2011(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.
De Vereniging van Drentse gemeenten heeft in aansluiting op de zware bezuinigingen die de gemeenten
over de jaren 2012 en 2013 treffen, de gemeenschappelijke regelingen verzocht tot een bezuiniging van
minimaal 5% te komen voor een periode van tenminste 3 jaar.
Bij de behandeling van de begroting van 2012 heeft het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap
besloten om vanaf 2012 en de daaropvolgende jaren te komen tot een structurele bezuiniging. Voor 2013
is conform dit besluit rekening gehouden met een bezuiniging van 10% op de totale gemeentelijke
kosten.
In totaal dragen de gemeenten € 872.871 bij. Voor Tynaarlo gaat het om een bedrag van € 51.158. Dit
was in 2012 € 51.161.
Het Recreatieschap zet zich de komende jaren verder in voor de ontwikkeling van een samenhangend
beleid op het gebied van Recreatie en Toerisme, de samenwerking met de provincie en een toename van
de investering in de kwaliteit van recreatieve voorzieningen. Deze investeringen moeten leiden tot een
kwaliteitsverbetering in Drenthe en meer samenwerking met Duitsland (voor het aantrekken van
toeristen).
Een nauwere relatie tussen Marketing Drenthe en Toerist Info Drenthe levert inmiddels integrale
communicatie-uitingen en producten op. Dit wordt nog verder versterkt in 2013.
Ook voor de leefbaarheid van het platteland en de plattelandseconomie is Recreatie en Toerisme van
belang. Veel voorzieningen als winkels en cafés in de kleine kernen hebben zonder de klandizie van
toeristen geen bestaansrecht. Hier moeten we oog voor houden.
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Vervolgprocedure
Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap presenteert ieder jaar voor 1 mei 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 moet voor deze datum een besluit nemen over de
begroting.

Financiële consequenties
Daar de bijdrage voor 2013 lager is dan die voor 2012, zou het binnen onze structurele begroting 2013
moeten passen.
Gevraagd besluit
Naar voren brengen van wensen en opvattingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2013 van het
Recreatieschap Drenthe.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen,

secretaris
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