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Zaaknummer: 2014/38940 
Referentie:      2014/38942 

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014  agendapunt  14        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 27 mei 2014 
 
Portefeuillehouder:   mevr. N. Hofstra  
Behandelend ambtenaar: mevr. S.J. Veenstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 865 
E-mail adres:                s.veenstra@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Jaarstukken 2013 en begrotingen 2015 Recreatieschap Drenthe  
    en Stichting Recreatieve voorzieningen (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Jaarstukken 2013 en begrotingen 2015 Recreactieschap Drenthe en Tourist Info Drenthe  
 
Gevraagd besluit 
Eventuele wensen en opvattingen naar voren brengen ten aanzien van de begrotingen 2015 van het 
Recreatieschap Drenthe en Tourist Info 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 in de provincie. De promotie van Drenthe hoort niet tot de directe taak 
van het Recreatieschap. Hiervoor wordt samengewerkt met Tourist Info Drenthe en Marketing Drenthe. Met dit 
voorstel wordt ook de begroting van Tourist Info Drenthe aan uw raad voorgelegd. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap presenteert ieder jaar voor 1 mei een begroting en legt deze voor 
het geven van wensen en bedenkingen voor aan de gemeenteraden van de aan de Gemeenschappelijke 
Regeling deelnemende gemeenten.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Het Recreatieschap zet zich 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 investeringen in de kwaliteit van 
recreatieve voorzieningen. De samenwerking tussen de binnen de sector door de overheid gefinancierde 
organen: Marketing Drenthe, Tourist Info Drenthe en het Recreatieschap wordt verder gestimuleerd. De 
afgelopen jaren zijn hierin stappen gezet waaronder door de realisatie van het Drents Internetplatform.   

 
Hoe informeren we de inwoners? 
Het Recreatieschap geeft via een website informatie over de projecten en activiteiten.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
De begroting laat een nadelig saldo van € 830.550 zien. Het Recreatieschap voldoet aan het verzoek van de 
Vereniging van Drentse gemeenten uit 2012 om jaarlijks 10% te bezuinigen. De aanleiding van dit verzoek lag 
in de zware bezuinigingen die de gemeenten zelf moeten doorvoeren.  
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Ook in de begroting van 2015 heeft het Recreatieschap zichzelf een korting van 10% opgelegd. Deze korting 
vertaalt zich niet 1 op 1 in de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. De bijdrage die Tynaarlo in 2015 aan het 
Recreatieschap moet leveren blijft met €49.251 nagenoeg gelijk aan de bijdrage voor 2014.  

Voor Tourist Info Drenthe wordt een bijdrage gevraagd van € 6.906. Dit is hetzelfde bedrag als in 2014. Tourist 
Info Drenthe is een stichting die ondersteuning biedt aan de Tourist Infopunten in het gebied dat het 
Recreatieschap Drenthe bestrijkt.    

 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

drs. G.K. Zijlstra, gemeentesecretaris 
 
 

                           


