
1 
 

Oplegger jaarstukken verbonden partijen  

Naam verbonden partij  Recreatieschap Drenthe 
Jaar 2021 
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. Gemeentelijke bijdrage aan of ontvangst van de verbonden partij 

2022 (begroot) 2021 werkelijk 2020 werkelijk 2019 werkelijk 2018 werkelijk 
72.177,-* € 70.041,-* € 69.904,-* € 66.059,00* € 64.642,00* 

* 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).  

Project Dashboard Impact Toerisme 
Dit project bestond uit het laten uitvoeren van onderzoek naar een aantal maatschappelijk levende 
vragen: ‘Wat is de bijdrage van de recreatief-toeristische sector aan de economie, en welke 
effecten hebben recreatie en toerisme op de samenleving en de omgeving? En maak inzichtelijk 
wat de toeristische sector de gemeente oplevert’. Om dit inzichtelijk te maken worden deze vragen 
onderbouwd en met elkaar in verband gebracht. Met het Dashboard Impact Toerisme wordt het 
(gebrek aan) evenwicht gemeten dat door toerisme ontstaat. Het Dashboard combineert de pijlers 
economie, samenleving en omgeving. Met het product krijgen de sector, de gemeenten en 
inwoners in de eerste plaats inzicht in hoeverre en op welke manier toerisme bijdraagt aan de 
samenleving. Per pijler werden de sterke en zwakke punten geduid. Tevens werd 
per pijler inzicht gegeven in enkele kernvariabelen; daaruit zijn aanbevelingen geformuleerd voor de 
korte en de middellange termijn.  
Het onderzoeksrapport is aan de Uitvoeringsagenda (Vrijetijds) Economie 2021-2025 Tynaarlo als 
bijlage toegevoegd.  
 
Project Bankjes in Drenthe 
Drenthe kent vele mooie fiets- en wandelpaden waar recreanten en toeristen volop gebruik van 
maken. Langs een viertal mooie plekjes zijn bankjes geplaatst.  
 
Verkoop gronden Pottendijk 
in 2020 heeft verkoop plaatsgevonden aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie 
(verkoopprijs € 297.000,-) en is het tweede deel verkocht aan MSV Motodróme Emmen 
(verkoopprijs € 274.392,-). De opbrengst van € 297.000 is toegevoegd aan het Stimuleringsfonds 
Reoreatie & Toerisme. De opbrengst van € 274.000 is (volgens de verdeelsleutels 
zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling) teruggestort naar de deelnemende 
gemeenten.  
 

 
4. Openstaande acties (geef een toelichting op de (beleids)voornemens, die niet zijn 

uitgevoerd en hoe dit wordt opgelost).  

Actie  Toelichting  
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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. 

 Begin van begrotingsjaar  
(31 december 2020) 

Eind van begrotingsjaar  
(31 december 2021) 

Omvang belang gemeente in 
verbonden partij in procenten 

6,25 6,25 

Resultaat voor bestemming € 49.527  
Voorgenomen 
resultaatsbestemming  

- € 39.000 ten gunste te brengen van de algemene reserve; 
- € 41.636 ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve 
stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme; 
- € 31.852 per saldo te onttrekken aan de bestemmingsreserve 
personele inzet. 
- € 743 als resultaat na bestemming toe te voegen aan de 
algemene reserve 

Eigen vermogen  1.385.757   1.161.284 
Vreemd vermogen  813.152 1.073.010 
Financieel belang gemeente 
Tynaarlo  

€ 70.041 € 70.041 

Bestuurlijk belang gemeente 
Tynaarlo 

  

 
6. Risico’s en te nemen maatregelen  

Risico  Beheersmaatregelen  
-  

 

7. Opmerkingen vanuit financiën   

 
Geen. 
 
 

 

 


