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Oplegger informatie kadernota verbonden partijen  

Naam verbonden partij Recreatieschap Drenthe 

Jaar 2022 

Portefeuillehouder René Kraaijenbrink 

Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder Patricia Langen 

Telefoonnummer adviseur   06-12321505 

Emailadres adviseur  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. (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. 
 
 

 

3. Uitgangspunten voor de op te stellen begroting  

1. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de Covid-19 crisis. De impact op recreatie en 
toerisme is zowel mondiaal, landelijk als op bedrijfsniveau enorm. In positieve zin is Drenthe 
herontdekt als provincie waar fantastisch de vrije tijd kan worden doorgebracht. De uitdaging 
voor 2022 is de nieuwe gasten die Drenthe (weer) hebben leren kennen vast te houden en te 
verleiden om hun 1e en/of  2e vakantie in Drenthe door te brengen. Het Recreatieschap 
verwacht dat in 2021 het eerste herstel zal ontstaan en spreekt de hoop uit dat in 2022 (zie 
trends) alle sectoren binnen recreatie en toerisme minimaal weer het niveau van 2019 halen. 

2. Het Recreatieschap Drenthe kent een klein personeelsbestand. Indien het Recreatieschap  
voor de uitvoer van bepaalde projecten extra menskracht nodig heeft, doet zij dit door middel 
van inhuur. Hierdoor ontstaat er een flexibele schil, met daarbinnen een vaste formatie. 

3. Het Recreatieschap is sinds 1 januari 2021 gehuisvest op een nieuwe locatie in Dwingeloo. 
Hier delen zij de huisvesting met Marketing Drenthe en het programma Vitale Vakantieparken 
van provincie Drenthe. Deze gecombineerde huisvesting heeft als voordeel dat de contacten 
nog makkelijker tot stand komen en zij elkaar nog sneller weten te vinden. 

4. Voorgesteld wordt bij het samenstellen van de ontwerpbegroting 2022 uit te gaan van het 
kerngegeven “Prijsindex Loonvoet Sector Overheid (%) 2022-2025” uit de Macro 
Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau. Op basis hiervan wordt uitgegaan 
van een indexering van de begroting voor 2022 van 2,1%.Het werkelijke indexcijfer kan 
aanleiding zijn voor een begrotingswijziging gedurende het jaar. 
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4. Indexen  

% 20212022 2022 2023 2024 2025 

Prijsindex  onbekend    

Indexatie loonkosten  2,1 %    

Gewogen index  3% onbekend onbekend onbekend onbekend 

 

 

5. Wat komt er op de verbonden partij (en daarmee de gemeente) af, nieuw beleid   

Omschrijving  Kosten 
(structureel 
of 
incidenteel) 

Recreatieschap Drenthe ontwikkelt nieuwe bewegwijzerde routes en 
routesystemen(wandel- en fietsknooppunten)en zorgt dat bestaande routes in stand 
worden gehouden (schoonmaak en herstel). Toerist én bewoner beschikken 
daardoor over talloze mogelijkheden om de provincie goed te verkennen. 

nnb 

Verder ontwikkelen wandelknooppuntensysteem. Dit past ideaal bij de trend naar 
meer keuzevrijheid (men kan zelf zijn route bepalen) en de verdere toename van het 
aantal wandelende toeristen(door de toenemende overtuiging dat fysieke beweging 
de gezondheid ten goede komt). 

nnb 

Verdere uitrol wandelplatform. Het doel van het platform is het wandeltoerisme in 
Drenthe op een hoger plan te brengen. Het Recreatieschap is één van de drijvende 
krachten in dit platform. Samenwerking, regie en coördinatie rond wandelen is van 
belang voor de uitrol van een eenduidig wandelnetwerk, een verrassend en 
gevarieerd routeaanbod, gastvrijheid en verstrekking van aantrekkelijke, herkenbare 
analoge en digitale informatie. 

nnb 

Inzet en beleid ontwikkelen gericht op de nieuwe fietsrecreant (e-biker). Beleid en 
projecten ontwikkelen om de bestaande infrastructuur om te buigen naar de 
gewijzigde vraag (bredere fietspaden/ passend en veilig wegdek e.d.)van de 
gebruiker. Samen met TBO’s, gemeenten en Provincie de fietsinfrastructuur écht 
toekomstbestendig maken en zorgen voor een goede onderhoudsstructuur; 

nnb 

Ontwikkeling/ interpretatiedata. (Big)data wordt steeds belangrijker. M.n. het 
ontsluiten van data t.b.v. gemeenten (om meer sturing op het juiste recreatief-
toeristisch beleid te krijgen) en ondernemers (om hun onderneming te versterken). 
Het Recreatieschap ziet hierin een taak voor het uitvoeren van een vertaalslag; van 
kwantitatieve cijfers naar kwalitatieve cijfersom gemeenten en ondernemers op basis 
van cijfers de juiste beslissingen te laten nemen 

nnb 

Samen met gemeenten, ondernemers/HISWARECRON, provincie Drenthe en 
ondernemers werkt Recreatieschap Drenthe aan het project Vitale 
Vakantieparken(VVP). Een project om vakantieparken en campings in Drenthe te 
verbeteren, te transformeren of te laten excelleren. Het Recreatieschap draagt zowel 
financieel als met bestuurlijke inzet bij aan de uitvoering van VVP. 

nnb 

Stimuleren en ontwikkelen initiatieven ter bevordering duurzaamheid. Zowel in het 
NP Drents Friese grensstreken als in het NP Drentsche Aa is het Recreatieschap 
projectleider voor het onderdeel “Duurzaam Toerisme”. 

nnb 

Stimuleren en ontwikkelen initiatieven ter bevordering toegankelijkheid; nnb 

Samen met de sector en andere overheden werken aan de uitvoering van 
Perspectief Drenthe 2030. 

nnb 

Gevraagd en ongevraagd (proactief) de deelnemende gemeenten ondersteunen 
middels diverse adviezen en onderzoeken(economische impact rapportages / 
onderzoek lokale lasten/ adviezen t.a.v. trends en ontwikkelingen). Het doel is de 
ondersteuning van colleges en raden met de juiste kennis zodat de beste besluiten 
kunnen worden genomen binnen de gemeenten. 

nnb 
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6. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij  

 

2021 (bijdrage 
lopende 
begrotingsjaar, 
eventueel 
bijgesteld) 

2022 2023 2024 2025 

€ 70.041,- € 72.177,- nnb nnb nnb 

 

7. Opmerkingen vanuit financiën   

De verwachte gemeentelijke bijdrage voor Tynaarlo komt in 2022 uit op € 72.177. Dit is 3% hoger 
dan in het vorige jaar (2021). Deze stijging wordt allereerst veroorzaakt door de het toepassen van 
een prijsindexatie van 2,1 % op de loonkosten. Het Recreatieschap volgt hier de prijsindex loonvoet 
sector overheid 2022-2025 van de Macro Economische Verkenningen van het Centraal 
Planbureau. De indexatie die op de overige kosten toegepast wordt is onbekend (wordt niet 
gegeven in de kaderbrief). Geadviseerd wordt om bij het opstellen van de begroting 2022 ook op dit 
onderdeel duidelijke richtlijnen voor te schrijven. De begroting bevat verder geen uitzettingen in de 
financiële bijdrage als gevolg van nieuw beleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Concept zienswijze 

 
 
1. Het college heeft kennis genomen van de kadernota 2022 van de gemeenschappelijke regeling 
Recreatieschap Drenthe 
 
2. Het college informeert de raad dat de kadernota 2022 in lijn ligt met het beleid en de huidige 
begroting van het Recreatieschap Drenthe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


