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Begroting 2015 Recreatieschap Drenthe

Geachte raadsleden,
Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Drenthe heeft de begroting 2015 toegezonden
aan de deelnemende gemeenten. Dit gebeurt op grond van art 68 WGR en artikel 32 lid 2 en
lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe. Met deze brief
informeren wij u over de begroting 2015 van het Recreatieschap.
Toelichting begroting
In de aanbiedingsbrief bij de begroting van 2015 meldt het bestuur van het Recreatieschap
Drenthe dat zij er in geslaagd is de exploitatiekosten voor 2015 gelijk te houden aan de raming
voor 2014. Dit betekent dat de in 2012 ingezette bezuinigingsopgave van 10% in de
exploitatiekosten en € 2.500 per gemeente op het Fonds voor Recreatie en Toerisme (Fonds
R&T) in 2015 gecontinueerd wordt. Ten opzichte van de begroting 2012 is een structurele
bezuiniging van ca. 13% gerealiseerd. De begrote bijdrage 2015 voor Emmen is € 107.765.
Hiervan is €100.003 bestemd als bijdrage in de exploitatiekosten en € 7.762 wordt
toegevoegd aan het Fonds R&T.
Het bestuur geeft aan dat met de gerealiseerde bezuiniging er met een minimale begroting
gewerkt wordt en dat met name de post onderhoud naar een —in de optiek van het bestuurrisicovol minimum is gedaald. Een verdere verlaging van de post onderhoud tast de voor het
toerisme in Drenthe belangrijke voorzieningen als bewegwijzering, ATB routes, bebording
Geopark en toiletgebouwen recreatievaart aan.
Ontwikkelingen 201-2016 in het Recreatieschap
Het bestuur schetst in de aanbiedingsbrief een aantal ontwikkelingen. Eind 2015 legt de
huidige directeur van het Recreatieschap zijn functie neer. Dit betekent dat in het najaar van
2015 besluitvorming over de opvolging plaats moet vinden.
De komende jaren wil het Recreatieschap zich (blijven) inzetten voor een eenduidige en
kwalitatief goed ontwikkelde vrijetijdssector en daarmee voor samenhang en afstemming
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tussen de deelnemende gemeenten op het terrein van recreatie en toerisme. Daarbij wordt
rekening gehouden met trends en ontwikkelingen in de vrijetijdssector en wordt de
samenwerking met Marketing Drenthe en Tourist Info Drenthe geïntensiveerd. De
vrijetijdssector is belangrijk voor de Drentse economie en de leefbaarheid op het platteland.
Ter illustratie: uit het meest recente Ecorysrapport (2012) blijkt dat in Drenthe &
Ooststellingwerf € 920 miljoen wordt omgezet en dat de sector Ca. 17.500 arbeidsplaatsen
telt.
Slot
Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap heeft inmiddels de begroting 2015 vastgesteld.
Wij hebben u abusievelijk niet tijdig geïnformeerd, waarvoor onze excuses. U kunt nu slechts
kennis nemen van de begroting. Wij zullen u de begroting 2016 tijdig toezenden, dat wil
zeggen conform de afspraken in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Drenthe. Dit biedt u de gelegenheid uw gevoelen omtrent de begroting 2016
binnen de daarvoor gestelde termijnen kenbaar te maken aan het bestuur van het
Recreatieschap Drenthe.
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