AGENDAPUNT NO.12
Voorstel tot inneming standpunt
betreffende jaarstukken 2010 en conceptbegroting 2012 van het Recreatieschap
Achterhoek Liemers.

AAN DE RAAD

Samenvatting
Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling wordt u gevraagd in te stemmen met
de concept Jaarrekening en Jaarverslag 2010, en de concept Begroting 2012. Wij stellen u voor met
inachtneming van gemaakte opmerkingen met de stukken in te stemmen.
Inleiding
Voor de ontwikkeling en het beheer van recreatieve voorzieningen neemt de gemeente Aalten deel in
het Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL). Ter uitvoering van deze gemeenschappelijke regeling
worden jaarverslag, jaarrekening en begroting voor commentaar aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten aangeboden. Dit ter voorbereiding op de AB-vergadering van het RAL op
27 juni as.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Het RAL heeft tot doel de behartiging van gemeenschappelijk belangen van de deelnemende
gemeenten op het terrein van openluchtrecreatie en toerisme. Concreet voert het RAL het volgende
programma uit:
- beheer en onderhoud 7 recreatiegebieden;
- beheer/onderhoud fietspaden;
- beheer/onderhoud routestructuren.
Op 30-6-2008 is door het AB RAL besloten om een fundamenteel traject in te gaan op de
hoofdonderdelen recreatiegebieden, fietspaden en routestructuren met het doel optimalisering van
recreatieve en toeristische voorzieningen. Het gevolg van dit traject kan zijn dat taken worden
afgestoten, overgedragen, of dat het RAL wordt opgeheven.
e
In juni 2010 is de notitie “Recreatiegebieden in de 20 eeuw” vastgesteld waarin het
toekomstperspectief van de recreatiegebieden is weergegeven. Eind 2010 is besloten een extern
projectleider aan te trekken om de privatisering van de recreatiegebieden daadkrachtig te hand te
nemen.
Kort na de gemeentelijke herindeling in de Achterhoek hebben de Achterhoekse gemeenten de
ontwikkeling van toerisme geprioriteerd. Juni 2008 is door het Programmateam Vrijetijdseconomie in
gezamenlijkheid besloten om in te zetten op één toeristische organisatie die voortvarend uitvoering
geeft aan de noodzakelijke toeristische impulsen. December 2010 is tijdens een bijeenkomst in
Kasteel Ruurlo aan de hiertoe ingestelde stuurgroep opdracht verleend om voor de Achterhoek een
nieuwe toeristische organisatie te ontwikkelen waarin alle toeristische organisaties zijn opgenomen.
De betreffende colleges hebben tijdens een infobijeenkomst in april 2011 nogmaals gewezen op het
opgaan van alle toeristische organisaties (dus ook het RAL) in de nieuwe organisatie. Aangezien het
RAL een zelfstandige WGR is, dienen besluiten in deze richting door de AB-leden van de bij het RAL
aangesloten gemeenten te worden genomen.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Jaarverslag 2010
Het jaarverslag geeft een goed beeld van het vele werk dat in voorbereidende en uitvoerende zin is
verzet. Voor wat betreft de verzelfstandiging van de recreatiegebieden is onvoldoende vooruitgang
geboekt.
Jaarrekening 2010
De jaarrekening laat een positief resultaat van € 36.850 zien. Het AB heeft besloten hiervan
maximaal € 30.000 beschikbaar te stellen voor het project Kerkenpaden fase 6 en de overige
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middelen toe te voegen aan de Algemene Reserve. Deze heeft hiermee het maximum van 75% van
de gemeentelijke bijdrage nagenoeg bereikt.
De ontwerp-jaarrekening is door een extern accountant getoetst. Naar het oordeel van de accountant
geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en
lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31-12-2010 in overeenstemming met het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Concept-begroting 2012:
De begroting gaat uit van verlaging van zowel de reguliere bijdrage als de financieringsbijdrage voor
de gemeenten. Voor de gemeente Aalten betekent dit een verschil ten opzichte van 2011 van 11,5%. Ten opzichte van 2010 is het verschil -15,8%. Hiermee voldoet het RAL aan ons
coalitiestandpunt dat wij door het Rijk opgelegde kortingen ook aan besturen van
gemeenschappelijke regelingen zullen doorberekenen. De totale bijdrage van de gemeente Aalten
aan het RAL in 2012 bedraagt € 54.133. Dit betekent voor de meerjarenbegroting een extra
bezuiniging op het budget voor instellingen Recreatie & Toerisme van (afgerond) € 7.000.
De begroting van het RAL is sluitend; de lagere bijdrage van gemeenten wordt opgevangen door een
versneld afstoten van twee recreatiegebieden, het verlagen van het
meerjareninvesteringsprogramma en te bezuinigen op verschillende begrotingsposten.
Eén van de belangrijkste besluiten die het AB in 2010 heeft genomen betreft de toekomst van de
recreatiegebieden. Uitgangspunt is dat privatisering plaatsvindt met behoud van openbare
toegankelijkheid. Zo is voor de Slingeplas recentelijk door het RAL een projectplan opgesteld. Hierin
wordt het proces om te komen tot privatisering beschreven. In de jaarrekening is voor het totale
proces van privatisering van alle recreatieplassen nog een horizon van 10 jaar voorzien. Inmiddels
heeft het Dagelijks bestuur besloten dit proces versneld, door verkoop van 2 plassen per jaar,
gerealiseerd te willen zien. In het AB moeten deze route en tijdpad benoemd worden. In de huidige
begroting lezen we hierover nog te weinig terug. In de tekst zou het toekomstperspectief
nadrukkelijker aangegeven kunnen worden.

Alternatieve beleidskeuzes
nvt
Financiële consequenties
De begroting 2012 is sluitend. Cf. de wens van de deelnemende gemeenten is een bezuiniging
gerealiseerd. De bijdrage van gemeente Aalten komt hierdoor in 2012 € 7.000 lager uit.
Participatie en Communicatie
Uw besluit wordt aan het Recreatieschap meegedeeld.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Vaststelling van de stukken is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het RAL op
27 juni 2011.
Bijlagen
Raadsbesluit
Achterliggende stukken ter inzage:
Concept Jaarrekening en Jaarverslag 2010
Concept Begroting 2012

Aalten, 30 mei 2011

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2011;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke regelingen:

BESLUIT:

-

kennis te nemen van het jaarverslag 2010 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers
in te stemmen met de concept jaarrekening 2010 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers
in te stemmen met de concept begroting 2012 van het Recreatieschap Achterhoek Liemers

AALTEN, 14 juni 2011
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
griffier

G. Berghoef
voorzitter

