
Samenvatting voor college en raad bij: ontwerpbegroting Recreatieschap 2020 

Periode Voorjaar 2019
Portefeuillehouder, 
vertegenwoordiger AB

P. Vemer (plv. R. 
Kraaijenbrink)

Beleidsadviseur / beheerder S. Puite 
Telefoonnummer / email 840 s.puite@tynaarlo.nl

1. Belang van de gemeente in de verbonden partij 

Alle gemeenten in Drenthe en de Friese gemeente Ooststellingwerf zijn deelnemer en hebben  
financieel en bestuurlijk belang in de GR Recreatieschap. https://www.recreatieschapdrenthe.nl/
 Voor de volledige tekst van de regeling zie 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Borger-Odoorn/
477547/477547_1.html

Het samenwerkingsverband heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 
gemeenten te behartigen op het gebied van recreatie en toerisme.  
Omvang begroting 1 januari 2020: € 1.246.700
Omvang begroting 4e kwartaal 2020:  € 1.246.700

2. Organisatie 

Het Recreatieschap is een gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid van de colleges 
van alle Drentse gemeenten. Uit elk college is een lid vertegenwoordigd in Algemeen Bestuur. Het 
Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter aan en een lid, die 
gezamenlijk het Dagelijks Bestuur vormen. 

3. (Wettelijk) kader 

Het samenwerkingsverband heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 
gemeenten te behartigen op het gebied van recreatie en toerisme. Hiervoor is geen wettelijk kader. 
De kaders zijn door de deelnemende gemeenten verwoord in de vaststelling van de 
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe. In de gemeente Tynaarlo is deze door de 
raad vastgesteld op 3 februari 1998. 
Het Recreatieschap Drenthe voor haar taak uit door het ‘ontzorgen’ van gemeenten op het gebied 
van recreatief-toeristisch beleid door:

1) Actieve kennisontwikkeling, meenemen van gemeenten in ontwikkelingen binnen de sector;
2) Het zijn van het routebureau in Drenthe, experts op het gebied van ontwikkelen, 

bewegwijzeren en onderhouden van recreatieve routes om te komen tot een optimale 
route-infrastructuur in het werkgebied;

3) Projecten initiëren, stimuleren en administreren waardoor de sector in Drenthe zich blijft 
ontwikkelen als een gezonde sector zodat de werkgelegenheid en bestedingen zich op een 
goed niveau handhaven door inzet van het stimuleringsfonds. 

4. Wat komt er op ons af?

Verwachte datum Soort stuk Wie is bevoegd Onderwerp / besluit 
27 juni 2019 Begroting 2020 

Recreatieschap
AB Recreatieschap Vaststellen begroting

27 juni 2019 Jaarrekening 2018 
Recreatieschap 
Drenthe

AB Recreatieschap Vaststellen 
jaarrekening

https://www.recreatieschapdrenthe.nl/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Borger-Odoorn/477547/477547_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Borger-Odoorn/477547/477547_1.html


5. (Financiële ) ken- en stuurgetallen 

Ken- en stuurgetallen 2018 2019 2020
Netto schuldquote 60,92351 57,55056 97,49387

Solvabiliteit 49,55808
Jaarrekening 
2018: 
35,23622631

49,99631 35,72306

Structurele exploitatieruimte
6. Budgetverantwoording lopende boekjaar van verbonden partij 

Taakveld Begroot Bijgesteld Prognose  Toelichting  

Het Recreatieschap Drenthe werkt niet met taakvelden. 
De begroting is niet voorzien van een begrotingswijziging, dus 
de oorspronkelijke begroting is leidend.
Recreatieschap Drenthe probeert d.m.v. het tussentijds 
opstellen van cijfers gedurende het loopjaar de werkelijkheid 
goed
te volgen zodat men zo goed mogelijk afkoerst op de begrote 
cijfers.

7. Risico’s en maatregelen 

Risico Kan
s 

Beheersmaatregele
n 

Pagina 24: jaarrekening 2018

* beperkte omvang weerstandsvermogen

* geringe omvang van de organisatie

Beheersmaatregelen:
Afgewogen kan worden dat de risico’s zich meestentijds niet 
tegelijkertijd voordoen. 
Dat betekent dat de omvang van het benodigde 
weerstandsvermogen niet per se 

de optelsom van de samenstellende delen behoeft te vormen.

8. Ontwikkelingen 

Omschrijving Actie Wat wordt van de gemeente 
verlangd (geld, besluitvorming)

De begroting 2020 is opgesteld en voorgelegd aan de deelnemende 
gemeenten.
Dit staat geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van 27 juni a.s.

9. Openstaande acties 

Omschrijving Termijn 
Nvt



10. Opmerkingen vanuit control 

De kaderbrief ligt in lijn met de begroting 2019. Vertrekpunt voor de door het recreatieschap 
gevraagde gemeentelijke bijdrage in de begroting 2020 zijn de in de voorgaande begroting (2019) 
opgenomen bedragen. Deze bijdrage wordt verhoogd met een indexatie van 3% voor de kosten 
van personeel, huisvesting en overige uitgaven, zoals we ook in de kaderbrieven van andere 
gemeenschappelijke regelingen terugzien. Daarnaast vindt, anticiperend op de kosten van een 
mogelijke verhuizing van het recreatieschap eind 2020, een incidentele verhoging plaats van
 € 25.000. Het aandeel van de gemeente Tynaarlo in deze incidentele verhoging bedraagt circa € 
1.925.

11. Opmerkingen en verantwoording door beleidsadviseur / beheerder (concept zienswijze)

In 2020 zijn de volgende speerpunten benoemd; werken aan een optimale toeristische 
infrastructuur, versterken van de kwaliteit van de sector (onder meer door het project Vitale 
vakantieparken en de ontwikkeling van de Leisure Valley), vergroten toegankelijkheid en 
duurzaamheid en het bevorderen van een gastvrijheid binnen de sector. 

Voor onze gemeente speelt het Recreatieschap Drenthe een actieve rol bij o.a. de ondersteuning 
van de uitvoering van de projecten: ‘Recreatieve voorzieningen Zuidlaardermeer’, het ontwikkelen 
van de toeristische merken (merkhuis) Regio Hondsrug en Kop van Drenthe en het maken van een 
merkactivatieplan voor de branding van die regio’s. Tevens adviseert en ondersteunt men in de 
trajectstudie ‘Fietsverbinding Hunze’ en het ‘Maatregelenplan Zuidlaardermeer’. Het 
Recreatieschap Drenthe zorgt voor kennisoverdracht en afstemming door het maandelijkse Drenthe 
brede ambtenarenoverleg en beleidsadvisering op allerlei gebied zoals samenwerking 
regiopromotie en camperrecreatie.  Voorts beheren en onderhouden ze voor onze gemeente de 
routenetwerken zoals het fietspuntenknooppunt.  


