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Ontwerpbegroting 2012 Recreatieschap Drenthe

Geachte leden van de raad,

Conform artikel 32 lid 2 en lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Recreatieschap Drenthe heeft het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Drenthe de
ontwerpbegroting voor het jaar 2012 toegezonden aan de raden van de gemeenten die
deelnemen aan de GR. Het college vraagt, conform artikel 32 lid 2 en lid 3 van de GR, de
raad zijn gevoelen over deze ontwerpbegroting kenbaar te maken aan het Dagelijks
Bestuur van het Recreatieschap Drenthe. Het DB verzamelt deze gevoelens van de raden
en legt deze, samengevoegd met de ontwerpbegroting, voor aan het AB. Hierna zal het
Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe de ontwerpbegroting kunnen
vaststellen.
Algemeen
In de aanbiedingsbrief van de begroting 2011 wordt gesteld dat het Recreatieschap
Drenthe een financieel beleid voert gericht op effectiviteit en efficiency. Dankzij dit
beleid is het bestuur er nagenoeg in geslaagd de exploitatiekosten gelijk te houden aan de
raming voor 2011. De Vereniging Drentse Gemeenten heeft in aansluiting op de zware
bezuinigingen die de gemeenten over de jaren 2012 en 2013 zullen treffen, aan de
gemeenschappelijke regelingen en de andere verbonden partijen verzocht tot een
bezuiniging van minimaal 5% te komen voor een periode van tenminste 3 jaar.
Vooruitlopend op het VDG-advies besloot het DB eind vorig jaar, mede op verzoek van
een aantal gemeenten, te komen tot een bezuiniging van 10%.
Bezuiniging;
Het aandeel beïnvloedbare kosten bij een kleine organisatie als het Recreatieschap
Drenthe is zeer beperkt. De normale kostenstijgingen (uitgezonderd personeelskosten)
zijn reeds verwerkt binnen de begroting bij het handhaven van de nullijn. Dit resulteert in
een bezuiniging van 2%. Een verdere bezuiniging van 10% betekent op de begroting van
het Recreatieschap Drenthe, inclusief de bijdrage in het fonds Recreatie en Toerisme, een
korting van ca. € 96.200,-. Het bestuur heeft ervoor gekozen dit bedrag te halen uit de
korting op de gemeentelijke bijdragen in het fonds. Gelet op de verschillen in de hoogte
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van de bedragen ten gevolge van de bijdragesystematiek wordt dit verrekend door een
korting van 10% op basis van de totale gemeentelijke bijdrage in mindering te brengen
op de gemeentelijke bijdragen in het fonds.
Nieuwe ontwikkelingen 2012-2014
In het kader van de begroting 2012 zullen de ontwikkelingen vooral in het teken staan
van het streven naar samenhang in beleid op het gebied van recreatie en toerisme, het
stimuleren van de samenwerking en een toename van de kwaliteitsinvestering in het
recreatief/toeristisch product. Dit zowel binnen Drenthe als in samenhang met de
aangrenzende provincies en Duitsland. Met name ook gelet op het economische belang
van de sector voor Drenthe.
Het belang van de toeristische sector voor Drenthe
Het belang van de toeristische sector voor Drenthe wordt onderstreept. Toerisme en
recreatie worden in de lijn van de landelijke trends voor de Drentse economie, in termen
van werkgelegenheid en bestedingen, steeds belangrijker. Uit het recente
Ecorysonderzoek "Toerisme in Drenthe-in roerige tijden"(2010) blijkt dat in
Drenthe/Ooststellingwerf € 950 min. wordt omgezet. Dit genereert een werkgelegenheid
van zo'n 17.000 arbeidsplaatsen. Ook voor de leefbaarheid van het platteland is recreatie
en toerisme van belang. Veel voorzieningen kunnen door toeristische inkomsten op peil
worden gehouden. De leefbaarheid van het platteland is voor een belangrijk deel te
danken aan recreatie en toerisme. Het is van belang dat de kwaliteit van het toeristisch
product Drenthe op peil blijft en verbeterd wordt. Ook de konkurrentie met andere regio's
vraagt een constante kwaliteitsverbetering van het aanbod.
Financieel
De begroting 2012 Recreatieschap Drenthe vraagt van Emmen een bijdrage in de
exploitatiekosten van € 99.970,-. Vermeerderd met een bijdrage van € 24.218,- in het
fonds Recreatie en Toerisme bedraagt de totale bijdrage van Emmen vóór bezuiniging
€ 124.188,-. In het kader van de bezuinigingstaakstelling van 5% op de gemeentelijke
bijdrage voor een periode van 3 jaar, is op de gemeentelijke bijdrage in het fonds een
korting van 10% doorgevoerd, zijnde € 11.799,-. De totale bijdrage van Emmen in het
Recreatieschap, nâ bezuiniging, bedraagt derhalve € 111.769,-. Deze bijdrage kan betaald
worden uit het in de jaarschijf 2012 van de meerjarenraming opgenomen budget van
€ 110.130,-. Het verschil van € 1.639,- zal ten laste worden gebracht van de post
onvoorzien incidenteel.
Wij hopen u met deze informatie voldoende geïnformeerd te hebben en vragen u uw
gevoelen over de ontwerpbegroting 2012 aan het Algemeen Bestuur van het
Recreatieschap Drenthe kenbaar te maken.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de/gemeentesecretaris,
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