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jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021

i.a.a.: colleges van B&W
Geachte gemeenteraad,
Aanleiding
Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 van Recreatieschap Drenthe aan. De
jaarrekening bevat, naast het jaarverslag, ook de controleverklaring van de accountant. De ontwerpbegroting
leggen we aan u voor met het verzoek uw zienswijze op deze begroting aan ons kenbaar te maken. Graag
ontvangen wij uw reactie zo spoedig mogelijk.
Corona
Tijdens het opstellen van de ontwerpbegroting werd de samenleving geconfronteerd met het Coronovirus. De
recreatief-toeristische sector wordt hierdoor hard geraakt. Recreatieschap Drenthe biedt vanuit haar taak en
opdracht en verbindende rol nu en in de toekomst hulp en ondersteuning daar wat het nodig is. Recreatie en
toerisme in Drenthe en Ooststellingwerf hopen we zo weer op het peil te brengen van voor de crisis. Het
Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Drenthe is van mening dat in deze situatie de ontwerpbegroting geen
statisch gegeven is. De situatie in 2021 valt op dit moment moeilijk te voorspellen.
Vaststelling
De genoemde stukken zullen ter vaststelling worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen
Bestuur van Recreatieschap Drenthe op 25 juni 2020. Uw ingediende zienswijze op de ontwerpbegroting zal in
deze vergadering meegenomen worden. U wordt vervolgens geïnformeerd over de vaststelling. De jaarstukken
zullen wij ook voorleggen aan Gedeputeerde Staten van provincie Drenthe in het kader van het preventief
toezicht.
Toelichting
Uiteraard zijn wij bereid om de inhoud van de jaarstukken waar nodig extra toe te lichten. Voor vragen of
opmerkingen kunt u zich wenden tot ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Namens Dagelijks Bestuur
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