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Zaaknummer: 2013/16319 
Referentie:      2013/16321 

Raadsvergadering d.d. 18 juni 2013 agendapunt 9         
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 21 mei 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. J.E. de Graaf  
Behandelend ambtenaar: mevr. S.J. Veenstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 865 
E-mail adres:                s.veenstra@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Begroting Recreatieschap Drenthe 2014 (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Begroting Recreatieschap Drenthe 2014 
 
Gevraagd besluit 
Eventuele wensen en opvattingen naar voren brengen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2014 van het 
Recreatieschap Drenthe.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Met het geld dat het Recreatieschap ontvangt, wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van het 
recreatieve aanbod, van voorzieningen en de natuur waarin gerecreëerd wordt. De promotie van Drenthe hoort 
niet tot de directe taak van het Recreatieschap. Hiervoor wordt samengewerkt met Marketing Drenthe en 
Tourist Info Drenthe. De laatste jaren wordt binnen deze samenwerking steeds meer de nadruk gelegd op de 
kwaliteit en samenhang tussen recreatieve voorzieningen. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap presenteert ieder jaar voor 1 mei een ontwerpbegroting voor het 
komend jaar en legt deze voor commentaar voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Uw 
raad heeft de mogelijkheid om tot 1 juli 2013 een reactie te geven op de begroting.  
 
Wat ging er aan vooraf 
De Vereniging Drentse Gemeenten heeft in aansluiting op de zware bezuinigingen die de gemeenten treffen 
aan de gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen verzocht, ingaande 2012 tot een 
bezuiniging van minimaal 10% te komen over een periode van 3 jaar. Vanuit dit uitgangspunt heeft het dagelijks 
bestuur van het Recreatieschap een begroting voor 2014 opgesteld.  
 
In 2012 droegen we als gemeente € 51.161 bij aan het Recreatieschap. In 2014 is de bijdrage gedaald naar  
€ 49.064. De deelnemende gemeenten dragen in totaal € 834.830 bij aan het Recreatieschap. De daling van de 
bijdrage valt met ongeveer 4% lager uit dan de gevraagde 10% door de stijging van het aantal overnachtingen 
van toeristen in onze gemeente. In de staffel voor het berekenen van de gemeentelijke bijdragen wordt gebruik 
gemaakt van het aantal overnachtingen.  
 
Voor het geld dat het Recreatieschap ontvangt wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van het 
recreatieve aanbod, voorzieningen en de natuur waarin gerecreëerd wordt. De promotie van Drenthe hoort niet 
tot de directe taak van het Recreatieschap. Hiervoor wordt samengewerkt met Marketing Drenthe en Tourist 
Info Drenthe. De laatste jaren wordt hierin steeds meer de nadruk gelegd op de kwaliteit en samenhang tussen 
de recreatieve voorzieningen. 
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Hoe informeren we de inwoners? 
Het Recreatieschap geeft via een website informatie over haar activiteiten.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
In deze alinea is opgenomen welke projecten het Recreatieschap in 2012 uitgevoerd heeft of nog steeds 
uitvoert. Voor een meer uitgebreide toelichting op de projecten wordt verwezen naar het jaarverslag. 

- Project Veencompagnie 
- Interreg IV project Naturpark 
- Project Smaekmakers 
- Gebiedscoordinatie Noordwest Drenthe  
- MTB-route Drents Friese Wold 
- Idyllisch Reestdal 
- Stadsrandzones Reestdal – Meppel 
- Digitale informatiezuilen  
- Geopark de Hondsrug 
- Informatievoorzieningen Hunebedden 
- Project zorg en toerisme 
- Project herstel fietspaden 
- Wijziging LF bebording  
- Onderzoek Masterplan Fiets 
- Project Groene Haltes 
- Onderzoek Poorten Zuidwest Drenthe  
- Herijking ruiterstructuur 
- Wandelroutes De Wolden 
- Aansluiting op het fietsknooppuntennetwerk van Groningen 
- Vaarrecreatie  
- Fietsvoorzieningen Blauwe Bos 
- Inleen ambtenaar  
- Onderzoek en ontwikkeling, o.a. naar toeristenbelasting  

 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
De bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe voor 2014 is besproken met het team Financieel Beleid. Gezien de 
lagere bijdragen voor 2014 dan die voor 2013, moet deze passen binnen de gemeentelijke begroting.  
We dragen in 2014 € 34.724 bij aan de exploitatie en € 14.340 aan het Fonds Recreatie en Toerisme. In totaal 
een bijdrage van € 49.064. In 2013 droegen we in totaal € 51.158 bij, dit geeft een voordeel van € 2.094. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

 


