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Zienswijze raad begroting Recreatieschap 2018

Geachte leden van de raad,
Conform artikel zg lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe heeft het
Dagelijks Bestuur (DB) van het Recreatieschap Drenthe de ontwerpbegroting 2018 toegezonden aan de
colleges van de gemeenten, die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR).
Wij vragen, conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR), de raad zijn zienswijze over deze
ontwerpbegroting 2018 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur (DB) van het Recreatieschap
Drenthe.
De jaarrekening en jaarverslag 2016 is zoals gebruikelijk ter informatie aan de colleges toegezonden en
wordt ter kennisgeving aangeboden in de bijlage.
In de eerder aangeboden Kadernota 2018 zijn de uitgangspunten voor de begroting geformuleerd. Er
wordt geïnvesteerd in kwaliteit, onderhoud en beleid. De begroting is financieel gebaseerd op de cijfers
2016 en de begroting van 2017.
De toename van de recreatief-toeristische bewegwijzering in combinatie met de post onderhoud dat in
al tot een risicovol minimum is gedaald maakt dat een extra financiële impuls ad. € 49.000,00 voor
deze post in 2018 noodzakelijk is.
2017

De loonkosten maken een significant deel uit van de exploitatiebegroting. In 2018 bestaat de vaste kern
uit ca. 8 fte. Op gebied van digitalisering en onderhoud wordt een kleine uitbreiding van fte
aangekondigd (€45.000,00). Daarnaast wordt een extra financiële investering in de kwaliteit en
competenties van de medewerkers gedaan (€5.500,00). De inzet van een flexibele schil t.b.v. projecten
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blijft noodzakelijk in 2018. De kosten van deze 'inhuur' wordt gedekt uit de projecten. In de begroting is
tevens rekening gehouden met de ontwikkeling van de lonen en prijzen waar het Recreatieschap geen
invloed op heeft.
Jaarlijks wordt door de deelnemende gemeenten een bedrag voor het fonds beschikbaar gesteld. Het
fonds heeft zijn kracht en succes de afgelopen jaren bewezen: €1 uit het fonds lokt €4 uit van derden voor
investeringen op het gebied van Recreatie en Toerisme. De afgelopenjaren is de omvang van het fonds
fors afgenomen. Het Recreatieschap wil de kracht van het fonds extra inzetten om nieuwe initiatieven en
ontwikkelingen uit te lokken én te realiseren. Daarom wordt de fondsbijdrage in 2018 verhoogd met
€45.000,00.
Hierbij blijft de multiplier factor 4 van toepassing, waardoor er extra investeringen door
ondernemers/andere stakeholders worden uitgelokt.
Sinds de stichting Recreatievoorzieningen eind 2015 is opgeheven is een einde gekomen aan Tourist Info
Drenthe die de lokale Toeristische Informatie Punten (TIP) ondersteunde. Het Recreatieschap heeft
deze ondersteunende functie overgenomen. De activiteiten die hiervoor zijn uitgevoerd betreffen vooral
productontwikkeling en ondersteuning van de stichting Internetplatform Drenthe bij het invoeren van de
database. In 2016 en 2017 liepen de financiën van deze extra activiteiten naast de begroting van het
Recreatieschap. In de begroting 2018 is gekozen om de gemeentelijke middelen te integreren in het
exploitatiebudget. De gemeentelijke bijdrage 2018 voor dit onderdeel is in evenwicht met de
gemeentelijke bijdragen in voorgaande jaren.
In 2017 bedroeg de totale Emmense bijdrage aan het Recreatieschap €127.641,00. De bijdrage in 2018
zoals opgenomen in de begroting bedraagt €152.777,00. Deze verhoging is toe te schrijven aan de
hierboven toegelichte posten onderhoud, loonkosten en fonds recreatie en toerisme die verhoogd zijn.
Het boekjaar 2016 kan worden afgesloten met een resultaat van € 16.162,00. Dit resultaat wordt ten
gunste gebracht van de bestemmingsreserve onderhoud van het recreatieschap.
Wij stellen voor om de begroting 2018 te voorzien van een positief advies en kenbaar te maken aan het
Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Drenthe, dat wordt ingestemd met de door het Recreatieschap
Drenthe geformuleerde beleidsrichting en dat wordt verwacht dat het Recreatieschap de
informatievoorziening en bewegwijzering in Emmen op een kwalitatief hoog niveau houdt.
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