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1. Welk e promotieactiviteiten zijn georganiseerd in 2019 en wat heeft dit per activiteit gek ost?
In 2019 hebben de volgende promotieactiviteiten plaatsgevonden:
 Agrarisch Innovatief Westerwolde € 1.250 (bijdrage aan evenement)
 Landbouwbeurs
€ 1.472 (Standopbouw, catering, relatiekaarten)
 Promotiedagen
€ 2.500 (Standopbouw)
 Ondernemersavond
€ 1.000 (bijdrage aan evenement)
2. Hoe k an het dat de verzilverlening zo weinig wordt aangevraagd en hoeveel verzilverleningen zijn
er aangevraagd in 2019?
In 2019 is één aanvraag voor een verzilverlening gedaan. De verzilverlening wordt wel onder de
aandacht gebracht bij de doelgroep door de leningen op bewonersavonden of s eniorenbeurzen te
presenteren. Wellicht is de doelgroep digitaal minder vaardig? Verder is levensloopbestendigheid
wellicht geen populair of comfortabel onderwerp om mee bezig te zijn. De stimuleringslening, die
gebruikt kan worden voor energiebesparende maatregelen, wordt veel aangevraagd en ook wel
door oudere inwoners. Ook op bijvoorbeeld een seniorenbeurs merken wij, dat meer deelnemers
interesse tonen in de stimuleringslening, dan in de verzilverlening.
3. Welk e bodem is voor de algemene reserve vastgesteld en wat is de stand van de algemene
reserve na verwerk ing van de geplande reserveringen?
De algemene reserve dient als buffer voor onverwachte tegenvallers en dient tevens als
weerstandsvermogen. In de nota reserves en voorzieningen hebben wij met elkaar afgesproken
dat in de algemene reserve een bodem van 8 miljoen aanwezig moet blijven voor risico’s en
onverwachte tegenvallers.
Hieronder volgt een tabel met het saldo van de algemene reserve per 31 december 2019 en per 31
december 2023 na verwerking van de geplande reserveringen in de periode 2020-2023:

Saldo algemene reseve
Saldo 1 januari 2019:
Mutaties 2019
Resultaat 2e Burap 2019, naar algemene reserve
Terugstorting voorgefinancierde herindelingsgelden
Positief saldo meicirculaire 2019
Herindelingsgelden 2019
Septembercirculaire 2018, nadeel 2019
Deelname Programma Landelijk gebied 2015-2020
Tekort Wedeka
Voorziening achtergestelde lening melkfabriek Laude
Bezuinigingsmaatregel t.l.v. herindelingskrediet
Opstellen visie duurzaamheid
Fonds leefbare dorpen Westerwolde
Bestrijden eikenprocessierups
Eenmalige onttrekking nadelig saldo 2019
Resultaatbestemming 2018
Totaal mutaties 2019
Saldo 31 december 2019
Mutaties 2020-2023
Baggeren haven Bourtange
Recreatieve inrichtingsmaatregelen EHS Westerwolde
Restant Opstellen visie duurzaamheid
Inrichten gemeentelijk gronddepot
Optimaliseren parkeren op plein Molenweg/Omloop/de Kruier
Deelname Programma Landelijk Gebied 2015-2020
Fonds leefbare dorpen 2020-2022
Tekort Wedeka 2020-2021
Herindelingskrediet, nog beschikbaar stellen
Terugstorting voorgefinancierde herindelingsgelden 2020-2021
Bezuinigingsmaatregel t.l.v. herindelingskrediet
Totaal mutaties 2020-2023
Saldo 31 december 2023

11.575.644
Gerealiseerd
327.503
775.404
328.831
-108.902
-222.554
-60.000
-168.000
-300.000
-500.000
-5.478
-37.586
-50.000
-1.987.781
-935.782
-2.944.345
8.631.299
-40.000
-54.400
-29.527
-180.000
-450.000
-60.000
-225.000
-114.088
-402.304
1.550.808
-500.000
249.416
8.880.715

De stand van de algemene reserve is op 31 december 2019 € 8.631.299. De geplande mutaties in
de periode 2020-2023 betreffen in totaal € 249.416 (positief). De stand van de algemene reserve
zal op 31 december 2023 (inclusief geplande mutaties ) € 8.880.715 zijn. Hiermee blijft de
algemene reserve de komende jaren boven de vastgestelde bodem van € 8 miljoen. In de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing blijven de financiële risico’s onder de
€ 8 miljoen. Momenteel is de bodem van € 8 miljoen hoog genoeg om de financiële risico’s op te
kunnen vangen.

