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Meerdere Raadsfracties
Zie hieronder

Het college zegt het volgende toe:
Wethouder Huizing:
- Zodra er meer bekend is over Molenplein ter Apel wordt de raad geïnformeerd.
- Verschil in marktgelden zal uitgelegd worden.
Van de geraamde marktgelden van € 18.850 is € 12.800 daadwerkelijk ontvangen.
Dit is een kleine € 2.500 minder aan inkomsten in 2019 ten opzichte van 2018. De
raming ligt de afgelopen twee jaar hoger dan de daadwerkelijke ontvangen
marktgelden.
- OZB-cijfers worden aangepast.
De paragraaf lokale heffingen is inclusief de OZB-cijfers aangepast in de
definitieve versie van de Jaarrekening 2019. De paragraaf lokale heffingen is te
vinden op bladzijde 78 t/m 86 in de Jaarrekening 2019.

Wethouder Potze:
- Er zal voor een volgende jaarrekening een ander woord gezocht worden voor het
woord “casuïstiek”.
- Zodra RvS uitspraak heeft gedaan over de overschrijdingsregeling wordt de raad
z.s.m. geïnformeerd.
Wethouder Luth:
- Informeert de raad over de stand van zaken uitgave tweede barak.
Voor de aankoop van de 2e Barak was een bedrag ad € 30.000 beschikbaar
gesteld. Dit bedrag resteert nog volledig, aangezien de in het geding zijnde
aankoop geen doorgang vond. Het bedrag zal dan ook volledig worden teruggestort
in de algemene reserve.
Burgemeester Velema:
- Er zal een tekst toevoeging komen over veiligheidscijfers (uitsplitsing).
Op bladzijde 20 van de Jaarrekening 2019, onder de tabel van de
beleidsindicatoren, is de volgende tekst toevoeging geplaatst:
Van de hierboven opgenomen verplichte beleidsindicatoren met betrekking tot
veiligheid geldt dat deze gegevens worden overgenomen van de website
waarstaatjegemeente.nl. De bronhouder is het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) en het gaat om misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Op basis van
de rapportages situatie gemeente Westerwolde en in het bijzonder Ter Apel 2019 is
bekend dat het opvangcentrum Ter Apel met een opvangcapaciteit van maximaal
2000 personen zorgt voor meer registraties bij de politie.

