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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 of ontvangst van de verbonden partij
2021 (begroot)
€ 70041,-*

2020 werkelijk
€ 69904,-*

2019 werkelijk
€ 66.059,00*

2018 werkelijk
€ 64.642,00*

2017 werkelijk
€ 49.483,00

* inclusief bijdrage gemeenten in het fonds Recreatie en Toerisme
3. Noemenswaardige zaken over het afgelopen jaar (wat wil de verbonden partij aan de
gemeenteraad verantwoorden of vertellen, omdat het zo leuk/mooi is).
Op verzoek van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) werd een ambtelijke werkgroep met een 2-tal
ondernemers samengesteld die onder leiding stond van het Recreatieschap. Deze werkgroep
adviseerde de VRD over de impact van de coronamaatregelen op de sector. Op deze manier is
geprobeerd de schade voor de sector te beperken en daar waar mogelijk ruimte voor
ondernemerschap te behouden. Daarnaast heeft het Recreatieschap samen met de afdeling
communicatie van de VRD gewerkt aan het vertalen van landelijke richtlijnen naar de praktijk van
alledag.
De vrijetijdssector is een belangrijke economische sector in Drenthe. Tijdens de coronacrisis was te
zien dat de toeristische sector afhankelijk is van binnenlands toerisme. Veel vakantiegangers die
van plan waren hun vakantie in het buitenland te vieren, kwamen nu naar Drenthe. Een kwart van
de ondernemers met een verblijfsaccommodatie in Drenthe, dankzij corona, nieuwe gasten heeft
verwelkomd.
In 2020 heeft het Recreatieschap samen met provincie Drenthe, Marketing Drenthe en 200
ondernemers gewerkt aan het Perspectief op Bestemming Drenthe 2030: een vrijetijdsagenda voor
Drenthe.

4. Openstaande acties (geef een toelichting op de (beleids)voornemens, die niet zijn
uitgevoerd en hoe dit wordt opgelost).
Actie

Toelichting

1

5. Informatie voor paragraaf verbonden partijen
Naam verbonden partij: Recreatieschap Drenthe
Vestigingsplaats: Dwingeloo
Doel/openbaar belang verbonden partij:
behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied
van recreatie en toerisme.

Omvang belang gemeente in
verbonden partij in procenten
Resultaat
Voorgenomen
resultaatsbestemming

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Financieel belang gemeente
Tynaarlo
Bestuurlijk belang gemeente
Tynaarlo

Begin van begrotingsjaar
(31 december 2019)
6,25

Eind van begrotingsjaar
(31 december 2020)
6,25

€ 577.443
- € 6.355,= ten gunste te brengen van de algemene reserve;
- € 297.088,= ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve
stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme;
- € 274.000,= uit te keren volgens de verdeelsleutel, opgenomen in
de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe, aan de
deelnemende gemeenten.
1.121.885
1.129.033
669.768
813.152

6. Risico’s en te nemen maatregelen
Risico
-

Beheersmaatregelen

7. Opmerkingen vanuit financiën
De ratio weerstandsvermogen bedraagt 0,69 en is daarmee onvoldoende. Hiermee ontstaat het
risico dat bij eventuele tegenvallers aanvullende financiële bijdragen vanuit de deelnemende
gemeenten vereist is.
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