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Recreatieschap Drenthe
2021
Wethouder Kraaijenbrink
Patricia Langen
0592-266846 – 06-12321505
p.langen@tynaarlo.nl

1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij
Belanggemeente: gemeente neemt deel aan de GR Recreatieschap Drenthe. Elke gemeente heeft
één stem; in de GR nemen 13 gemeenten deel.
Openbaar belang: behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten
op het gebied van recreatie en toerisme.

2. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij, inclusief meerjarenraming
Huidig (bijdrage
lopende
begrotingsjaar,
eventueel
bijgesteld)
€ 69.904,-

Nieuw
(komende
jaar)

2022

2023

2024

€ 70.041,-

€ 71.287

€ 72.556

€ 73.877

3. (Wettelijk) kader
Het Recreatieschap Drenthe voert haar taken uit op basis van de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Drenthe en op basis van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is het wettelijke kader om op publiekrechtelijke wijze
samen te kunnen werken. Samenwerking tussen gemeenten is noodzakelijk en samenwerking leidt
tot een efficiëntere aanpak en kostenbesparing. Op recreatief-toeristisch gebied is samenwerking
noodzakelijk vanwege de (gemeentegrens)overschrijdende projecten. Het Recreatieschap
ondersteunt de gemeenten in de vitalisering en groei van de vrijetijdssector in Drenthe.

4. Wat komt er op de gemeente af en openstaande acties
Verwachte datum
n.v.t.

Soort stuk

Wie is bevoegd

Onderwerp / besluit

5. Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting
Onderwerp (programma)
-

Bijstelling €
-

Toelichting
De netto lasten in de begroting
2021 zijn nagenoeg gelijk aan
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de geraamde lasten in de
lopende begroting.

6. Informatie voor paragraaf verbonden partijen
Naam verbonden partij: Recreatieschap Drenthe
Vestigingsplaats: Diever
Doel/openbaar belang verbonden partij: behartigen van gemeenschappelijke belangen van de
twaalf Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf op het gebied van recreatie en
toerisme.
Begin van begrotingsjaar
(31 december lopende jaar)
6,25%*)

Eind van begrotingsjaar
(31 december komende jaar)
6,25%)

Omvang belang gemeente in
verbonden partij
Resultaat
Eigen vermogen
€ 738.789
€ 745.937
Vreemd vermogen
€ 669.768
€ 669.768
*) Op grond van de bijdrageregeling bedraagt de gemeentelijke bijdrage van Tynaarlo 6,25% van
de jaarlijkse exploitatiekosten.
7. Ontwikkelingen
Omschrijving

Wat wordt van de gemeente verlangd (geld,
besluitvorming)

n.v.t.

8. Risico’s en te nemen maatregelen
Risico
Er is geen sprake van financiële risico’s met een
materiële omvang.

Beheersmaatregelen
n.v.t.

9. (Financiële ) ken- en stuurgetallen
Ken- en stuurgetallen

Begin van begrotingsjaar
(31 december lopende jaar)
Netto schuldquote
Onbekend*)
Solvabiliteit
52%
Structurele exploitatieruimte
€0
(Belastingcapaciteit)
n.v.t.
*) De begroting bevat geen informatie over de netto schuldquote.

Eind van begrotingsjaar
(31 december komende jaar)
Onbekend*)
53%
€0
n.v.t.
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10. Opmerkingen vanuit financiën
De begroting is opgesteld in lijn met de kadernota 2021. Er is ten opzichte van het vorig jaar een
indexatie doorgevoerd voor lonen en overige prijzen. De begroting bevat geen uitzettingen voor
nieuw beleid. De geraamde meerkosten ten opzichte van het vorig jaar als gevolg van indexaties
worden min of meer gecompenseerd door wegvallende incidentele lasten waar in 2020 sprake was.
Dit resulteert in een geraamde gemeentelijk bijdrage in 2021 voor de gemeente Tynaarlo die
slechts marginaal afwijkt van die in 2020.

11. Concept zienswijze
Er wordt geen zienswijze ingediend, daar er geen sprake is van nieuw of veranderend beleid.
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