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Onderwerp 
Kaderbrief gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe 2018 
 
Samenvatting 
De kadernota is voor het Recreatieschap Drenthe het eerste document in de jaarlijkse planning & 
control cyclus. In de kadernota worden de ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst voor het 
begrotingsjaar 2018 en wordt er een meerjarenperspectief gegeven. Het vaststellen van de kadernota 
is een bevoegdheid van het dagelijks bestuur (DB) van het Recreatieschap Drenthe.  
Bij de behandeling van de begroting kan de gemeenteraad zien zienswijzen indienen. Het 
Recreatieschap Drenthe laat in de kadernota weten te willen investeren in onderhoud, personeel en 
het investeringsfonds Recreatie en Toerisme. De ambities van het recreatieschap Drenthe leiden tot 
een hogere gevraagde bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2018. In het geval van de 
gemeente Tynaarlo stijgt de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van € 56.390 in 2017 naar 
€ 66.612 in 2018. 
 
 
 
 
Voorstel 
1. De kadernota van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe 2018 te sturen aan 

de gemeenteraad waarbij de raad opmerkzaam wordt gemaakt op het feit dat geschetste kaders 
en ambities leiden tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de 
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe in 2018.  
 

 
 
Besluit: 
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TOELICHTING B&W-ADVIES 
 

1. Onderwerp 
Kaderbrief gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe voor 2018 
 
 

2. Voorstel 
1. De kadernota van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe 2018 te sturen aan de 

gemeenteraad waarbij de raad opmerkzaam wordt gemaakt op het feit dat geschetste kaders en 
ambities leiden tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke 
regeling Recreatieschap Drenthe in 2018.  
 
 

3. Inleiding en perspectief 
Op 31 januari 2017 ontvingen wij de kadernota van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap 
Drenthe 2018. Het Recreatieschap Drenthe is een gemeenschappelijke regeling van alle Drentse 
gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf. In de wet Gemeenschappelijke Regeling staat dat 
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor 15 april van het jaar voorafgaand aan 
dat jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden 
van de deelnemende gemeenten stuurt. Dat doen ze in de een kaderbrief of kadernota.  
 
De kadernota is voor het Recreatieschap Drenthe het eerste document in de jaarlijkse planning & 
control cyclus. In de kadernota worden de ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst voor het 
begrotingsjaar 2018 en wordt er een meerjarenperspectief gegeven. Het vaststellen van de kadernota is 
een bevoegdheid van het dagelijks bestuur (DB) van het Recreatieschap Drenthe.  
Bij de behandeling van de begroting kan de gemeenteraad zien zienswijzen indienen.  
 

4. Argumenten 
1.1. Volgens de wet gemeenschappelijke regeling stuurt de GR voor 15 april aan de deelnemende 

raden de algemene financiële en beleidsmatige kaders.  
Het vaststellen van de kaders van de gemeenschappelijke regeling is een bevoegdheid van het 
dagelijks bestuur van die gemeenschappelijke regeling. Bij de behandeling van de begroting 2018 van 
het Recreatieschap Drenthe kan de gemeenteraad zijn zienswijzen indienen over de begroting. Echter 
bij het opstellen van die begroting wordt uitgegaan van de kaders uit de kadernota 2018. Daarom is het 
van belang om bij het informeren van de raad over de kadernota 2018 de raad reeds opmerkzaam te 
maken op het feit dat de ambities van het recreatieschap Drenthe voor 2018 leiden tot een hogere 
gevraagde bijdrage van de deelnemende gemeenten. In het geval van de gemeente Tynaarlo stijgt de 
bijdrage van € 56.390 in 2017 naar € 66.612 in 2018.  

 
1.2 Het recreatieschap Drenthe schetst ambities die een stijging betekenen van de bijdragen van de 

deelnemende gemeenten.  
Het Recreatieschap Drenthe laat in de kadernota weten te willen investeren in onderhoud, personeel en 
het investeringsfonds Recreatie en Toerisme. Het Recreatieschap geeft aan dat door het hanteren van 
de nullijn de afgelopen jaren er nu spanning ontstaat tussen ambitie en financiën. Het Recreatieschap 
wil investeren in het versterken van het routenetwerk, inspelen in nieuwe ontwikkelingen en op 
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kwalitatief hoogwaardig niveau onderhoud te plegen. Ook zijn investeringen in het 
fietsknooppuntensysteem noodzakelijk. Als deelnemende gemeente hechten wij veel waarde aan 
investeren in kwaliteit van de toeristisch- recreatieve voorzieningen, waarbij echter wel de kritische 
kanttekening gesteld moet worden of de bezuinigingen van de afgelopen jaren voldoende geleid 
hebben tot structurele bezuinigen.  

 
5. Kanttekeningen 

n.v.t. 
 

6. Advies 
 
Financiën Ja              Nee   
In de afgelopen jaren is binnen Tynaarlo de Nul-lijn gehanteerd voor wat betreft de 
Gemeenschappelijke regelingen. Doel hiervan was om binnen gemeenschappelijke regelingen te 
komen tot meer efficiëntie en daarnaast voor de gemeente Tynaarlo (en de andere deelnemende 
gemeenten) een bezuiniging te realiseren.   Uit de toelichting in de kadernota van het Recreatieschap 
Drenthe blijkt dat deze bezuinigingen niet hebben geleid tot structurele bezuinigingen maar 
opgevangen zijn door incidentele onttrekkingen uit het fonds Recreatie en Toerisme en het uitstellen 
van onderhoud. De begroting voor 2018 lijkt dan ook een correctie op de bezuinigingen.  In de 
nieuwe kadernota worden extra middelen aangevraagd ten opzichte van de begroting 2017. 
 
Hierbij gaat het om: 

- Extra middelen onderhoud: €  49.000 (structureel) 
- Extra inzet personeel: € 45.000 (structureel) 
- Extra toevoeging aan fonds : € 45.000 (structureel) 
- Indexatie voor personeel en huisvesting en extra opleidingsbudget: € 22.000 

In totaal komt er voor de Gemeente Tynaarlo afgerond € 10.000 euro bij ten opzichte van de  bijdrage 
in 2017, waardoor de totale bijdrage voor 2018 € 66.612 wordt.  
 
Juridische Zaken Ja              Nee   
Omschrijving van advies juridisch adviseur ten opzichte van wettelijk kader en procedures. 
 
HRM Ja              Nee   
Omschrijving van advies personeelsadviseur ten opzichte van personele consequenties.  
 
Communicatie Ja              Nee   
Omschrijving van advies communicatieadviseur ten opzichte van communicatietraject. 
 
Derden Ja              Nee   
Omschrijving van advies uit andere teams / extern advies 
 

 
 

7. Uitvoering 
De kadernota is informerend. Het Recreatieschap Drenthe stelt met de kadernota 2018 de kaders op 
voor de begroting voor het jaar 2018. Bij de behandeling van de begroting kan de gemeenteraad zijn 
zienswijzen indienen.  
 

8. Besloten behandelen 
Nvt 
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9. Bijlage 
Kadernota Recreatieschap Drenthe 2018 
 
 
Handtekening adviseur 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
R.J. Puite 
 
   

 


