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Begroting 2017 en Jaarrekening
Het recreatieschap Drenthe

2015

Geachte leden van de raad,
Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Drenthe heeft de begroting 2017 toegezonden aan de
deelnemende gemeenten. Dit gebeurt op grond van art 68 WGR en artikel gz lid 2 en lid 3 van de
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe. Met deze brief informeren wij u over de begroting
2016 van het Recreatieschap. Tevens bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van het
Recreatieschap Drenthe ter kennisgeving aan.
Toelichting begroting
In de aanbiedingsbriefbij de begroting van 2016 meldt het bestuur van het Recreatieschap Drenthe dat zij er
in geslaagd is de exploitatiekosten voor 2016 gelijk te houden aan de raming voor 2015. Van de gemeente
Emmen wordt in 2017 een bijdrage verwacht van C 108.641. Hiervan is €100.130 bestemd als bijdrage in de
exploitatiekosten en € 8.511 wordt toegevoegd aan het Fonds Recreatie en Toerisme (Fonds R&T).
Het bestuur geeft net als bij de begroting 2016 aan dat er met een minimale begroting gewerkt wordt en dat
met name de post onderhoud naar een -in de optiek van het bestuur- risicovol 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.
Het Fonds R&T is van belang voor investeringen in het Drents recreatief /toeristisch product. Ter illustratie: in
2015 is voor een totaalbedrag aan C 2.087.249 geïnvesteerd mede dankzij de cofinanciering uit het Fonds
R&T.
Ontwikkelingen 2017-2019
Het bestuur schetst in de aanbiedingsbrief een aantalontwikkelingen.
Het bestuur benadrukt in de aanbiedingsbrief het belang van de sector Recreatie en Toerisme voor de
economie van Drenthe: een omzet van C 985 miljoen en 18.000 arbeidsplaatsen (Ecorys, 2014). Ook is de
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sector, gezien de ontwikkelingen in de landbouw, in toenemende mate van belang voor de leefbaarheid op het
platteland. Het bestuur constateert dat het belangrijk is blijvend te investeren. Om de concurrentie met
andere regio's het hoofd te kunnen bieden is een constante kwaliteitsverbetering en upgrading van het
toeristisch recreatieve aanbod nodig. Hierbij moet rekening worden gehouden met een grilliger markt: minder
voorspelbaar en sterk in beweging. Internet wordt steeds belangrijker en de consument is grillig. Het bestuur
van het Recreatieschap ziet een rol voor gemeenten in het stimuleren van de toeristisch recreatieve sector, dat
wil zeggen voeren van een actief beleid. Inzicht in de dynamiek van de markt is daarbij een belangrijke
voorwaarde.
Begroting 2017
In 2017 verwacht het Recreatieschap een bedrag van C 894.353 aan baten en een bedrag van C 907.205 aan
lasten. Daarmee is er een negatief resultaat 'voor bestemming' voorzien. Door geld te onttrekken aan de
reserves is er een resultaat van C 0 voorzien 'na bestemming'. Het negatieve resultaat is ten opzichte van
begroting 2016 met C 20.000 verlaagd. Het eigen vermogen wordt op 1 januari 2017 geraamd op C 561.917 en
op 31 december 2017 op C 549.065.
Over de verplichte paragrafen in de begroting kan het volgende opgemerkt worden:
- Weerstandsvermogen: in algemene zin loopt het Recreatieschap geen risico's die van grote materiële
betekenis zijn voor de continuïteit van de organisatie.
Financiering: het Recreatieschap heeft geen langlopende schuld en streeft ernaar onder de kasgeldlimiet
te blijven.
Verbonden partijen: het Recreatieschap heeft 1 verbonden partij, te weten de stichting
Recreatievoorzieningen. Deze stichting houdt zich conform de statuten bezig met stimuleren en
ontwikkelen van recreatief/toeristische voorzieningen en de daarbij behorende materialen, evenals het
geven van voorlichting over recreatie en toerisme in Drenthe in brede zin.
Grondbeleid: het Recreatieschap bezit gronden in Emmen (motorcrosscentrum en schietsportcentrum
aan de Pottendijk in Emmer-Compascuum). De gronden zijn in erfpacht uitgegeven. De erfpachtcanons
worden jaarlijks geïndexeerd.
Jaarrekening

2015

De jaarrekening en jaarrekening 2015 van het recreatieschap Drenthe zijn in lijn met de ingediende begroting
en geven ons geen aanleiding om hier specifeke aandacht voor te vragen.

2015

Slot
Gelet op het bovenstaande wordt aan de raad voorgesteld om kennis te nemen van de jaarrekening
conceptbegroting 2017 van het Recreatieschap Drenthe te voorzien van een positief advies.
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