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Kadernota 2020 Recreatieschap Drenthe

o 7 MRT 2019

Geachte leden van de raad,
Bij deze doen wij u de beleidsvoornemens 2020 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
Drenthe (RD) ter informatie toekomen. Via deze brief informeren wij u over de inhoud van de kadernota
2020.

Kadernota
Het RD is een gemeenschappelijke regeling van alle Drentse gemeenten en de Friese gemeente
Ooststellingwerf. De kadernota is voor het RD het eerste document in de jaarlijkse planning & control
cyclus. In de kadernota worden de ontwikkelingen op hoofdlijnen geschetst voor het begrotingsjaar 2020.
Het vaststellen van de kadernota is een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur (DB) van het RD. Bij de
behandeling van de begroting 2020 van het RD kan uw raad zienswijzen indienen.

Beleidsvoornemens
Het thema voor het jaar 2020 is: 'Wat je geeft, krijg je terug'. Het RD anticipeert op de toekomst en
beweegt mee met externe ontwikkelingen, nieuwe inzichten en nieuwe behoeften en wensen vanuit de
deelnemende gemeenten en de toeristisch recreatieve markt.
Met dit thema wil het RD stakeholders stimuleren te investeren in recreatie en toerisme; investeren in de
dragende pijler van en voor Drenthe. Het RD wil de spin in het Drentse toeristisch-recreatieve web zijn.
Daar waar kansen zich voordoen om recreatie en toerisme in Drenthe te versterken maken ze
toekomstbestendige strategische keuzes. Het RD blijft investeren in strategische verbindingen met
partijen als de provincie Drenthe, Marketing Drenthe, terreinbeherende organisaties, Gastvrij Drenthe
etc. Het uitgangspunt voor de financiën is dat de taken zonder extra additionele middelen, met
uitzondering van indexeringen en kosten voor een mogelijke verhuizing, op een kwalitatief goede manier
kunnen worden uitgevoerd. Om de visie en ambitie uit te voeren kennen ze de pijlers:
beleidsontwikkeling en ondersteuning ten behoeve van de deelnemende gemeenten;
projectontwikkeling en beheer projectenfonds ten behoeve van de deelnemende gemeenten;
- fungeren als routebureau ten behoeve van de deelnemende gemeenten.
Aan de drie pijlers van het RD zijn door het DB de volgende speerpunten voor 2020 gekoppeld:
- Werken aan een optimale toeristische infrastructuur;
- Versterken kwaliteit van de sector;
- Vergroten toegankelijkheid en duurzaamheid;
Bevorderen gastvrijheid in de sector.
Onder elk van deze speerpunten hangen drie of meer projecten in lijn met het speerpunt.
Wij vinden dat hiermee een goede bijdrage zal worden geleverd aan de toeristisch-recreatieve sector van
de gemeente Coevorden.
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De geformuleerde ambities betekenen voor onze gemeente een stijging in de bijdrage van

€ 11.376. Deze stijging wordt veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen, een stijging in het Fonds
Recreatie & Toerisme (op basis van het aantalovernachtingen)
verhuiskosten.

en een éénmalige bijdrage voor

Procedure
De kadernota en de brief aan het Recreatieschap Drenthe leggen wij ter informatie aan u voor. Naar
verwachting leggen wij medio april de begroting 2020 van het RD aan u voor. Uw raad heeft vervolgens
de gelegenheid om uw zienswijzen aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend het college van
burgemeester en wethouders van Coevorden

de burgemeester

