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Begroting 2008 Recreatieschap en 1e wijziging begroting 2008 en Jaarverslag en
Jaarrekening 2006
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De raad wordt voorgesteld:
1. het jaarverslag en de jaarrekening 2006 van het recreatieschap voor kennisgeving aan
te nemen
2. door middel van bijgaande brief van zijn gevoelen met betrekking tot de begroting
2008 en de 1e begrotingswijziging 2008 van het recreatieschap blijk te geven.

p~ãÉåî~ííáåÖ=
Bij brief d.d. 27 april 2007 hebben wij het jaarverslag en jaarrekening van het Recreatieschap ontvangen.
Bij brief d.d. 27 april 2007 hebben wij de begroting 2008 en de 1e wijziging van de begroting 2008 ontvangen.
De 1e wijziging komt door de start van voorbereiding van een fietsknooppuntennetwerk in Drenthe, waarvoor
van iedere deelnemende gemeente een bijdrage van € 25.000 wordt gevraagd.
De raad wordt voorgesteld het jaarverslag en de jaarrekening voor kennisgeving aan te nemen.
De raad wordt voorgesteld van zijn gevoelen met betrekking tot de begroting 2008 en 1e wijziging van de
begroting 2008 van het Recreatieschap blijk te geven door middel van bijgevoegde brief.

Bijlagen:
Concept-brief aan Algemeen Bestuur – RIS.2756
Stukken ter inzage:
Jaarverslag/jaarrekening/begroting en 1e wijziging begroting/aanbiedingsbrief
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Aanbiedingsbrief d.d. 27 april 2007 van het Recreatieschap waarbij de begroting en 1e
wijziging van de begroting 2008 wordt aangeboden.
OK
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Met dit voorstel wordt beoogd blijk te geven van het positieve gevoelen van de raad bij de
begroting 2008 en 1e wijziging van de begroting 2008.
In de begroting 2008 gaat het Recreatieschap uit van de raming 2007 (nullijn).
Inzake twee kostenposten is de nullijn niet mogelijk:
a. Personeelskosten, ivm. autonome ontwikkelingen gebaseerd op rechtspositionele
verplichtingen en CAO-afspraken
b. Onderhoudskosten, betreft onderhoud van wandel- en fietsroutes, paddestoelen. Door
een toename van het aantal voorzieningen zijn de onderhoudskosten toegenomen.
De 1e wijziging begroting 2008 betreft een extra bijdrage van € 25.000 als storting in het
Fonds Recreatie en Toerisme en is bestemd voor de invoering van een
fietsknooppuntensysteem in Drenthe. Invoering is noodzakelijk om de positie van Drenthe als
fietsprovincie te versterken. In Overijssel en Friesland zijn deze fietsknooppuntennetwerken
in ontwikkeling. Het biedt de fietser de mogelijkheid zijn eigen route samen te stellen door
genummerde bordjes te volgen richting de knooppunten. Het systeem sluit aan op de
systematiek die in Friesland en Overijssel wordt ontwikkeld.
Vanaf 2009 wordt een structurele bijdrage van € 25.000 per gemeente gevraagd als verhoging
van het Fonds Recreatie en Toerisme. Eind 2007 doet het Algemeen Bestuur van het
Recreatieschap de gemeenten hiervoor een nader voorstel.
PK
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Besluit tot deelname gemeenschappelijke regeling Recreatieschap.
QK
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Afstemming heeft plaatsgevonden met de andere deelnemende gemeenten in de AORTA.
RK
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De gemeentelijke bijdrage van € 125.844 (incl. compensabele BTW) te dekken uit het in de
concept-begroting 2008 van de gemeente Emmen opgenomen budget zijnde € 88.000 onder
programma 8 en het restant zijnde € 37.844 voor 2008 te betrekken bij de nog op te stellen
Begroting 2008.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen 3 juli 2007,
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007, nummer: 07/631 ;
gelet op het bepaalde in ;

besluit:
3. het jaarverslag en de jaarrekening 2006 van het recreatieschap voor kennisgeving aan
te nemen
4. door middel van bijgaande brief van zijn gevoelen met betrekking tot de begroting
2008 en de 1e begrotingswijziging 2008 van het recreatieschap blijk te geven.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 september 2007.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

