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Aan: 
de leden van het Algemeen Bestuur 
van Recreatieschap Drenthe 
 
 
 
Datum : 23 april 2020 
Behandeld door : D. Dijkstra / ddijkstra@recreatieschapdrenthe.nl  
Ons kenmerk : UR2020.047 
Onderwerp : schriftelijke vergadering 16 april jl./lopende zaken 
Bijlagen : overzicht besluiten per gemeente 
 
 
 
 

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 

Schriftelijke ronde 
De vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 april jl. heeft, vanwege de Coronacrisis, middels een 
schriftelijke ronde plaatsgevonden. Wij bedanken u voor de snelle en correcte wijze waarop u gereageerd 
heeft op de besluiten. 
 
Unaniem akkoord 
Alle besluitenlijsten hebben we volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangen. Een enkele opmerking is 
toegevoegd aan een besluit (zie de bijlage). De opmerkingen hebben niet geleid tot het afwijzen van een van 
de besluiten. Alle besluiten zijn daarom unaniem akkoord bevonden. Onderstaand het overzicht van de 
besluiten. 
 

Punt Betreft Doel Vraag Antwoord 
ja / nee 

1a Huisvesting Besluit Het Algemeen Bestuur geeft het Dagelijks Bestuur de ruimte, na 
overeenstemming met de Raad van Toezicht van Marketing Drenthe, 
met 3 partijen verder te onderhandelen. 

Ja  
 

2 Jaarrekening 2019 – begroting 2021 Besluit Het Algemeen Bestuur besluit om de jaarrekening 2019 en de 

begroting 2021 te versturen naar de raden van de deelnemende 

gemeenten. 

Ja  
 

3 Advies Toeristenbelasting Besluit Het Algemeen Bestuur is akkoord met het uitstellen van de 

behandeling en mogelijke implementatie van het rapport ‘Advies 

Toeristenbelasting’. 

Ja  
 

4 Actualisering GR-regeling Besluit Het Algemeen Bestuur is akkoord met de wijzigingen en toevoegingen 

in de gemeenschappelijke regeling en verzoeken het Dagelijks Bestuur 

dit voorstel ter besluitvorming toe te sturen aan de raden en colleges 

van de deelnemende gemeenten. 

Ja  
 

6 Procedure bestuursverkiezing Besluit Het Algemeen Bestuur besluit de voorgestelde procedure in relatie tot 

de bestuursverkiezing van de nieuwe voorzitter te accorderen. 

Ja  
 

 
 

 



 

 

Lopende zaken 
Het Dagelijks Bestuur brengt u ook nog graag op de hoogte van de volgende lopende zaken binnen 

Recreatieschap Drenthe: 

• De verkoop van de gronden te Pottendijk aan de KNSA zit in een afrondende fase. De tekst van de 

koopovereenkomst is akkoord bevonden en binnenkort zal de datum van passeren van de akte 

bekend zijn;  

• Recreatieschap Drenthe heeft, in deze tijd van de Coronacrisis, met name een informatieve en 

verbindende rol richting de recreatie en toerisme ambtenaren, onderhoudt contacten met de VRD 

over recreatieve zaken, is inhoudelijk betrokken bij de website ‘IkBenDrentsOndernemer’, is 

vraagbaak voor recreatieve ondernemers en denkt mee hoe de anderhalvemeter maatschappij op 

een pragmatische wijze vormgegeven kan worden op het moment dat het sein veilig vanuit Den 

Haag klinkt; 

• Ondertussen is de update van het fietsknooppuntennetwerk opgeleverd, wordt er hard gewerkt 

door de medewerkers van het Routebureau aan de uitrol van de diverse wandelnetwerken, worden 

alle routes gecontroleerd en meldingen van vandalisme/beschadiging van bebording versneld 

opgepakt;  

• Per 1 april is Ingeborg de Groot in de functie van beleidsadviseur begonnen bij het Recreatieschap. 

Zij zal zich o.a. bezighouden met versterking van evenementen (adviesnota 

gemeentegrensoverstijgende evenementen), wandelkompas, hippisch toerisme en het 

wandelnetwerk in gemeente Noordenveld; 

• De medewerkers van het Recreatieschap werken tijdens de crisis vooral vanuit huis. Een ieder heeft 

de benodigde hulpmiddelen om thuiswerken mogelijk te maken. De medewerkers van het 

Routebureau verrichten wel allemaal hun werkzaamheden in het veld. Daarbij houden zij rekening 

met de veilige anderhalve meter afstand; 

• Deze week heeft u ter kennisname de jaarstukken (jaarrekening 2019 en begroting 2021 ontvangen. 

Deze stukken zijn tevens aan uw raad toegestuurd met het verzoek een eventuele zienswijze aan ons 

kenbaar te maken; 

• Wat de openstaande vacature binnen het Dagelijks Bestuur betreft : er heeft zich inmiddels 1 lid van 

het Algemeen Bestuur gemeld met interesse voor lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur. 

Volgende vergadering 25 juni 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan horen wij dit graag. Wij hopen u op donderdag 25 juni a.s. 

gezond en wel te mogen ontmoeten tijdens de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur van 

Recreatieschap Drenthe. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Dagelijks Bestuur van 
Recreatieschap Drenthe 
 
 
Dick Dijkstra 
Directeur 


