VERSLAG
*******************

van de online commissievergadering van de gemeente Westerwolde, gehouden op 21
oktober 2020.
Voorzitter:

E. Hoomoedt

Griffier:

P.D. Nap

Aanwezig:
Gemeentebelangen:
PvdA:
CDA:
VVD:
GroenLinks:
Ecologisch Alternatief:
Lijst Timmermans:

G.H.M. Heijne (fractievoorzitter), J. Kruiter-Draadjer, M.
Visscher, R. Koskamp, J.D. Elinga
H. Brouwer, R. van Dam, J.T.E.M. Molle, M.Y. van Wijngaarden
W.F. Meendering, H.J. Kuper, H. Hemmen (fractievoorzitter)
K.R.P. Buigel, R. ter Veen
R.H.J. Kriek, J. Bouman
M. van Vliet
P.F.X. Timmermans (fractievoorzitter)

De burgemeester:
De wethouders:

J.W. Velema
B.A. Huizing, F.J. Luth, W. Potze, H. van der Goot

Afwezig:

P.L. Dinkla (VVD), L. Middel (Gemeentebelangen), W. Eilert
(PvdA), E.C. van der Horst (Ecologisch Alternatief)

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Afwezig is de heer Dinkla van de VVD, hij wordt vervangen door de heer Ter Veen.
De heer Middel van Gemeentebelangen wordt vervangen door de heer Elinga. Mevrouw Van
der Horst (Ecologische Alternatief) wordt vervangen door de heer Van Vliet. De heer
Hoomoedt van GroenLinks wordt vervangen door mevrouw Bouman. Mevrouw Hemmen
komt iets later.
2.

Mededelingen Raadscommissie en College

Vanuit de griffie wordt aandacht gevraagd voor de gebruikerstraining van Ibabs op 27
oktober a.s.
3.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.

A. Inzend-/spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde
onderwerpen

Er zijn geen inzendingen van burgers binnen gekomen.
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B. spreekrecht voor commissieleden
De commissieleden maken geen gebruik van dit agendapunt.
5.

Bestuursrapportage 2020

De voorzitter: de beantwoording van de vragen gesteld door de afstemmingsgroep
financiën zijn het verslag te vinden. Beide agendapunten worden in zijn geheel behandeld.
Een ieder wordt verzocht om de paginanummers te vermelden.
Mevrouw Molle (PvdA) in de bestuursrapportage is te lezen dat er op basis van de huidige
gegevens een verwaarloosbaar negatief saldo is en dat de algemene reserve ruim 8 miljoen
euro bedraagt. Dit stemt tot tevredenheid. De fractie heeft nog een aantal vragen die zij
graag verduidelijkt zien:
• Pagina 8: de inhuur externe deskundigheid voor de vergunningen van de zonneparken
van bijna 200.000 euro;
• Pagina 9: de investering van 25.000 euro in het gemeentehuis Sellingen, terwijl
afgesproken was dat alleen noodzakelijk onderhoud zou worden gedaan.
• Pagina 30: inhuur personeel voor bijna 50.000 euro.
• Pagina 30: waarom zijn de bezuinigingen bij het hertenkamp te Vriescheloo niet
gerealiseerd?
• Pagina 32: wat is de verklaring van het minder in gebruik zijn van steunstees?
• Pagina 37: waarom zijn er hogere exploitatielasten van de gemeentehuizen? Er wordt
minder gebruik gemaakt van de gemeentehuizen door corona. Er is veel thuisgewerkt.
• Pagina 40: wat is de verklaring dat de verhoging van de tarieven van de inritten nog niet
zijn gerealiseerd?
De heer Buigel (VVD) heeft de volgende vragen:
• Pagina 11: heeft het college al een plan hoe de compensatie van de 74.000 euro
verkregen uit de Rijks coronavergoeding, wordt ingezet? Zo niet, dan zou de fractie
graag willen meedenken over de invulling. Het is belangrijk om een informatieve
vergadering te beleggen over de besteding van alle cultuurgelden binnen gemeente.
• Pagina 11 en 12: het verbaast de fractie dat de Tozo regeling met 400 aanvragen zo
gemakkelijk is opgepakt door het ambtelijk apparaat. Is er een overcapaciteit op de
vaste formatie?
• Pagina 18: de visie op het gezamenlijk ontwikkelen van recreatie en toerisme. Er wordt
een gezamenlijke verkenning in de regio Oost-Groningen gedaan. De fractie vindt dat
ook naar samenwerking met de Duitse VVV partners gekeken moet worden.
• Zowel in de Bestuursrapportage als in de begroting staan al jaren lang mooie woorden
als transitie. Het enige zichtbare resultaat is dat er nu twee organisaties in de gemeente
zijn die het gebied promoten, de SPW en vereniging toeristisch Westerwolde. De fractie
wil graag de termijn van de visie op pagina 18 weten. Wanneer zijn er eindelijk
resultaten? Kan marketing Groningen ook meer betekenen voor de gemeente, een
professioneel marketingplan. Kunnen bijvoorbeeld de VVV activiteiten daarin worden
ondergebracht.
• Pagina 19: de OJG bij de huisartsen in Ter Apel. Wat heeft dit naast maatschappelijk
financieel precies opgeleverd. Deze vraag was ook al bij de afstemmingsgroep gesteld
en die is daar onbeantwoord gebleven.
• Pagina 21: de fractie wil graag uitleg van de term omgekeerde toets.
• Pagina 26: een nadere onderbouwing van de structureel hogere kosten van Afeer
groenonderhoud is gewenst.
• Pagina 28: er zijn diverse mutaties met betrekking tot de logopedie. Het is niet duidelijk
hoe wat en waarom. Een toelichting is gewenst. Deze vraag was ook al in de
afstemmingsgroep gesteld.
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Pagina 31: bij elke bestuursrapportage blijkt dat er veel meer geld nodig is bij jeugdzorg.
Bij de taakvelden 6.6 tot en met 6.82 is tussen primair begroot en de tweede
bestuursrapportage een verschil van ruim 1,4 miljoen euro. Deze ongebreidelde
kostenstijging moet stoppen. De fractie van de VVD dient op de vergadering van 4
november een amendement in om budgetplafonds in te stellen.
Pagina 36: het verbaast de fractie dat er nog niets bekend is over het dividend van
Enexis.
Pagina 37: een besparing op de kopieermachines.
Pagina 40: over de ombuiging. Bij de programmabegroting 2020 heeft de raad een
aantal ombuigingen vastgesteld, o.a. bibliotheek en muziekschool. De exacte invulling
was toen nog niet bekend. Het college was toen nog in bespreking en de fractie wil
graag weten hoe dit wordt uitgevoerd.

De WSW is voor de gemeente een grote kostenpost. Toch is de fractie voor het behoud van
de beschermde werkplekken voor de medewerkers. Net als de gemeente Stadskanaal dreigt
Wedeka de handdoek in de ring te werpen. Hierdoor dreigt het financiële risico voor de
gemeente Westerwolde groter te worden. De vijf scenario’s die in de raadsbrief van eind
september genoemd zijn zullen veel geld kosten. Welke koers wil de wethouder volgen?
Hoe ziet de wethouder de uitspraken van deze week van haar collega Johan Hamster dat
het samengaan met een ander schap veel geld zou gaan kosten. Ten gevolge van de
coronacrisis zullen er instanties, organisatie en bedrijven zijn die ongetwijfeld onvoldoende
geholpen zijn met de bestaande ondersteuning. Wat wil het college hiervoor doen? Is er al
een plan van aanpak, zijn de signalen voldoende bekend.
De heer Meendering (CDA): de fractie is wel content met het resultaat maar heeft toch nog
wel een aantal vragen:
• Pagina 8: de lasten voor het project “even buurten” wordt onttrokken aan de
bestemmingsreserve beschermd wonen. Is dit de juiste bestemmingsreserve?
• Er zijn in de gemeente weinig voorzieningen beschermd wonen. Er is een aanvraag
binnengekomen en kan het college/het ambtelijk apparaat dit eventueel matchen zodat
het een voorziening beschermd wonen kan worden.
• Voorgesteld wordt de eerste legesfactuur van een zonnepark (circa 200.000 euro) in te
zetten voor de inhuur van externe deskundigheid bij de vergunningverlening van meer
zonneparken. Om welk zonnepark gaat het? Wanneer dit het zonnepark Harpel betreft is
het dan niet in tegenspraak met de afspraken van het storten van leges in het
duurzaamheidsfonds?
• Pagina 8, onderste bullet: een budget van 100.000 euro is beschikbaar gesteld. Wie is
de gulle gever.
• Pagina 9: de aanschaf van regenhaspels voor de voetbalvelden. Hoe is dit traject
verlopen. Er zijn wel opmerkingen gemaakt door verschillende voetbalverenigingen.
• Een vraag voortvloeiend uit punt 7: voor 2018 worden bedragen aan de
bestemmingsreserve toegevoegd, maar voor de jaren 2019 en verder zal dat naar de
fractie aanneemt naar de leefbaarheidsfondsen voor Ter Apel gaan. Er schijnt niets te
gebeuren. Hoe stimuleert het college dit. Is er overleg met de buurt en de
belangenverenigingen in Ter Apel zodat er toch wat gaat gebeuren.
• Pagina 13: Veiligheid is een constante zorg, zeker ten aanzien van de brandweer. Op dit
moment worden er weer vrijwilligers geworven. Wat is de stand van zaken voor Ter Apel
en de hele gemeente.
• Pagina 14 verkeer wegen en water: het Automaatje het college wil kijken of dit kan
worden voortgezet. Stichting Welzijn Westerwolde heeft een soortgelijk project. Is het
niet beter om Automaatje daar onder te brengen.
• Bij economische ontwikkeling en promotie: hoe ondersteunt het college de
Nedersaksenlijn en de ontwikkelingen daarvan. Er was een bestemmingsreserve, maar
die is opgeheven.
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Het programma Onderwijs: het zou heel prettig zijn wanneer niemand zonder
zwemdiploma de basisschool verlaat. Hoe is dit ingericht.
Pagina 18 onderdeel media: de tekst die daar staat over de bibliotheek, kan de fractie
niet duiden.
Pagina 18: citaat ‘dit heeft geleid tot relatief grote aantallen recreanten in de gemeente’.
Wat wordt er gedaan in de gemeente om deze aantallen recreanten structureel te
maken.
Pagina 19, de begeleide participatie: er is grote onrust bij Wedeka. Kan de
portefeuillehouder een toelichting geven op stand van zaken. Uitspraken van bepaalde
wethouders verbazen de fractie. Hoe staat ons lid in het bestuur van Wedeka daar in?
Het natuur begraven en de natuurbegraafplaats: natuur begraven wordt gestimuleerd. Er
is een aanvraag voor een natuurbegraafplaats. Wat is het standpunt van het college
daarover en wat is de stand van zaken.

De heer Heijne (Gemeentebelangen):
Pagina 43: deze vraag is al eerder gesteld, maar het antwoord was niet naar tevredenheid.
Het gaat met name over nummer 4. De overgebleven gelden worden niet teruggestort in de
algemene reserve, maar blijven in speciale potjes. Wanneer is een project gereed. Waarom
bestaan die speciale potjes. Als er nog een rekening moet komen, is het project nog niet
gereed. De fractie ontvangt graag enige verduidelijking.
Wethouder Huizing gaat in op de stelde vragen/opmerkingen:
Pagina 8, de vraag van de PvdA over het voorstel om de eerste legesfactuur voor een
zonnepark ad. € 199.923,- in te zetten voor inhuur van externe deskundigheid bij de
vergunningverlening van meerdere zonneparken. De gemeente is op dit moment bezig met
een behoorlijk aantal zonneparken. Dat vraagt veel ambtelijke inzet, zowel van ambtenaren
ruimtelijke ordening, vergunningverlening en van duurzaamheid. Niet alle aanvragen leiden
tot een vergunningaanvraag. Dat wil niet zeggen dat er niet veel tijd mee gemoeid is binnen
de organisatie. Daarom is gemeend de leges van de eerste factuur beschikbaar te stellen om
externe hulp te kunnen inschakelen. Het is nog niet zeker of dit bedrag helemaal nodig is,
maar het is wel goed om een bedrag beschikbaar te hebben.
En als antwoord op de vraag van het CDA: het betreft zonnepark Sellingerbeetse.
Pagina 40, over de ombuigingen die vorig jaar zijn voorgesteld. De verhoging van het tarief
voor aanleg van inritten is niet gerealiseerd. Deze aanpassing had in de legesverordening
voor 2020 opgenomen moeten worden en dat is niet gebeurd. Het wordt openomen in de
legesverordening 2021. Er waren weinig aanvragen voor inritten en daarom is het lastig om
deze 5000 euro te realiseren. Gehoopt wordt dat het aantal aanvragen zal stijgen, omdat er
ook veel nieuwe woningen worden gebouwd.
Pagina 26, de vraag van de VVD over Afeer groenonderhoud zal de wethouder schriftelijk
beantwoorden. Over het dividend van Enexis geeft de wethouder aan dat dit nog niet
duidelijk is, maar dat het zo spoedig mogelijk komt.
Er is een vraag over de onderste bullet van pagina 8: ‘er is een budget van € 100.000,beschikbaar gesteld voor onvoorziene coronakosten, vooral bestemd voor fysieke
aanpassingen en schoonmaak- en desinfectiematerialen.’ Dit is niet door een externe partij
ter beschikking gesteld, maar het is een collegebesluit uit het begin van de coronacrisis. Het
is gedekt uit de algemene reserve. Het college hoopt dat dit bedrag door de
compensatieregeling van het rijk gedekt wordt, maar de kosten moesten al gemaakt worden.
Pagina 9, de vraag over de regenhaspels: aanvankelijk waren deze bij de verkeerde
voetbalvelden afgeleverd. De volledige beantwoording zal schriftelijk plaatsvinden.
Bullet 7, aanpassing COA bijdrage: de vraag naar de 300.000 euro voor
leefbaarheidsprojecten in Ter Apel. Er is geen dorpsraad/wijkraad in Ter Apel, wijkraad. Er is
gekeken welke initiatieven in aanmerking kunnen komen. Het moeten initiatieven zijn die uit
de samenleving komen. Toen het geld door de raad beschikbaar werd gesteld heeft de
wethouder ook om criteria/randvoorwaarden gevraagd.
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De raad heeft toen aangegeven dat dit aan het college werd overgelaten. Er worden op dit
moment geen aanvragen gedaan voor initiatieven die de leefbaarheid verhogen. Het was de
bedoeling dat de initiatieven uit de samenleving zouden komen, maar dit is lastig als er geen
dorpsraad is. De gebiedsregisseur zal ermee aan de slag gaan.
Het college staat positief ten opzichte van een natuurbegraafplaats. Dat is ook al
aangegeven aan de aanvrager. Aanvankelijk was de provincie ook redelijk positief, maar na
invoering van de provinciale omgevingsverordening bleek het niet te kunnen worden
gerealiseerd. Hierop heeft de gemeente contact gezocht met de provincie en wordt deze
verordening mogelijk aangepast zodat de natuurbegraafplaats toch kan worden gerealiseerd.
Pagina 43, de vraag over de MIPS waarvan de uitvoering nog niet is gestart, of deze
beschikbaar blijven beantwoordt de wethouder bevestigend. Het is wel de bedoeling dat hier
binnenkort mee wordt begonnen.
De heer Heijne (Gemeentebelangen) interrumpeert dat het niet om de uitvoering gaat maar
om gelden die zijn overgebleven bij projecten die op gereed staan. Waar blijft dat geld.
Voorzitter: stelt voor dat de beantwoording in de tweede termijn plaatsvindt.
Wethouder Luth: de vraag over de bezuiniging op het hertenkamp, pagina 30. Volgens de
wethouder is toegezegd dat vanuit het Werklab geassisteerd zou worden om een bezuiniging
te realiseren. Op de stand van zaken komt zij schriftelijk terug.
De VVD vraagt of er een informatieve raadsvergadering kan worden georganiseerd voor de
besteding van de cultuurgelden. Dit moet vanuit de raad komen, maar hieraan wil de
wethouder graag meewerken.
Op de vraag of er overcapaciteit in de formatie is, omdat zaken ten behoeve van de Tozo
regeling zo snel zijn afgewerkt, zegt de wethouder dat dit een verscholen compliment is.
Door corona zijn allerlei activiteiten stil komen te liggen en de medewerkers van participatie
zijn heel flexibel. Er is een goede samenwerking met applicatiebeheer geweest. Het werk is
volledig met eigen personeel gedaan, terwijl de meeste gemeenten bureaus hebben
ingehuurd.
Over de vragen en opmerkingen over het toerisme zegt de wethouder dat ten tijde van de
coronacrisis veel toeristen in Westerwolde kwamen. Dit is voorzichtig op gang gekomen. Er
was ook veel zorg over ondernemers in de recreatieve sector. Er is elke paar weken een
overleg geweest van alle portefeuillehouders van de provincie Groningen met de
gedeputeerde. Toen de coronacrisis begon af te vlakken werd geconstateerd dat het
belangrijk is om de toeristen vast te houden en te verleiden om terug te komen. Hiertoe is
een initiatief gekomen om samen met omliggende gemeenten, Stadskanaal, Oldambt,
Pekela en Veendam te kijken hoe de toeristen te verleiden in Westerwolde te komen
recreëren. Er is een mooie samenwerking tot stand gekomen. Aan deze samenwerking
neemt ook de voorzitter van de Stichting Promotie Westerwolde deel. De Vereniging ter
bevordering van het toerisme is meer de voorloper van de stichting Promotie Westerwolde.
Voor de gemeente is Stichting Promotie Westerwolde de samenwerkende partner. In
Westerwolde wordt ook gewerkt aan het schrijven van een visie. Deze visie is verlaat, omdat
er geen ambtenaar recreatie en toerisme meer was. Inmiddels is de vacature ingevuld en
wordt dit voortvarend opgepakt, de contacten zijn goed en veelvuldig. De toerist moet
worden vastgehouden, dat is een mooie kans. Daar wordt volop aan gewerkt.
De gemeente is ook aangesloten bij Marketing Groningen en die besteedt de laatste tijd veel
aandacht aan Westerwolde. De Duitse VVV zijn nog niet aangesloten, maar het is wel
belangrijk om ook hen mee te nemen.
Er wordt gezegd dat Wedeka de handdoek in de ring dreigt te gooien. De wethouder wil hier
echt afstand van nemen. Er is vandaag een overleg van het dagelijks bestuur geweest en de
ondernemingsraad van Westerwolde.
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Door alles wat er in de krant staat (en dan met name de koppen) ontstaat veel onrust. Er
wordt een onderzoek gestart naar een mogelijke splitsing van Wedeka. Vandaag heeft het
DB de mensen van de ondernemingsraad kunnen overtuigen van het feit dat voor ons
(hierbij sprak de wethouder ook namens de raad) het sociale aspect van een SW bedrijf heel
erg belangrijk is. Inzet is het terugdringen van het tekort van 7 miljoen euro. Als er niets
wordt gedaan loopt dit tekort op. Welke koers gevolgd moet worden bepaalt wethouder Luth
niet alleen. Eerst moet het onderzoek worden afgewacht. Op dit moment is het niet meer dan
een uitgebreid onderzoek naar diverse scenario’s. Alle deelnemende gemeenten moeten dit
doorrekenen. De wethouder gaat niet in op de uitspraken de voorzitter van het DB van
Wedeka. Het past niet om de voorzitter van het DB te bekritiseren of te complimenteren. De
heer Meendering geeft aan verbaasd te zijn over de uitspraken van de wethouder van
Stadskanaal. Wat een collega wethouder uit een andere gemeente zegt in de krant, is voor
zijn rekening
De vraag van de VVD over de ondernemers heeft de wethouder niet goed kunnen horen. Zij
vraagt om de vraag in de tweede termijn nogmaals te stellen.
De recreanten zijn belangrijk. Het is de bedoeling om een avond te organiseren voor de
ondernemers in de toeristenbranche, dat moet nu helaas online. In het seizoen hebben de
toeristische ondernemers het te druk voor dergelijke bijeenkomsten.
Wethouder Potze: de steunstees op pagina 32 zijn niet naar beneden bijgesteld. Er was op
deze post budget over en dat wordt structureel naar beneden bijgesteld.
De OJG-er (vraag gesteld door de heer Buigel): een financieel effect is nu nog niet zichtbaar.
Er is wel een daling bij de huisarts in Ter Apel bij doorverwijzing richting tweedelijnszorg. Het
financieel effect moet in het komend jaar zichtbaar worden. De wethouder heeft hier goede
hoop op.
De omgekeerde toets: de medewerkers van het sociaal domein hebben de training gevolgd.
De wet of de regel is niet het doel, maar het probleem of de vraag van de persoon of een
gezin. Pas daarna wordt naar de regels gekeken. De mensen staan centraal.
De mutaties bij logopedie: het heeft te maken met het besluit van de raad om extra
logopedisten aan te stellen, zodat op alle basisscholen logopedie beschikbaar is.
Gedeeltelijk is dit gedekt uit het zorgfonds basisonderwijs, maar het is ook in de begroting
opgenomen. Daarom moeten nu enkele boekhoudkundige mutaties plaatsvinden. Er mag
van worden uitgegaan dat met ingang van 2021 de formatie logopedie goed en structureel in
de begroting is opgenomen.
Het college deelt de zorg over toenemende kosten binnen het sociaal domein met de VVD
fractie. De oplossing van de VVD door een amendement in te dienen om budgetplafonds te
hanteren, is niet de oplossing. Het kan ook niet, want zowel de Wmo als de jeugdzorg zijn
openeind financieringen. Het college heeft een brief over het sociaal domein gestuurd waarin
wordt aangegeven dat er in het voorjaar een discussie gewenst is over de toenemende
kosten binnen het sociaal domein.
Met de bibliotheek is gesproken en voor 2021 wordt 50.000 euro bezuinigd. Dit gebeurt deels
door efficiency maatregelen, deels door een andere inkoop. Ook is een deel van het OAB
budget voor de bibliotheek ingezet. Het staat onder het kopje media in de begroting, omdat
dit het enige kopje is waar het redelijkerwijs onder past.
Het behalen van een zwemdiploma voor het einde van de basisschool: de bespreking ervan
was dit voorjaar al ver gevorderd, maar toen de scholen dit voorjaar moesten sluiten hadden
de schoolbesturen andere prioriteiten. Het punt heeft nog de aandacht. Men is het ermee
eens dit een doelstelling zou moeten zijn, maar nu is nog de vraag hoe dit op korte termijn
kan worden ingevuld.
Burgemeester Velema: de vraag van de PvdA over de specificatie van inhuur van
personeel zal schriftelijk worden beantwoord.
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De bemensing van alle drie de brandweerkorpsen is op orde, er zijn ook nieuwe mensen
bijgekomen. Er is nog wel zorg en onvrede bij het korps van Ter Apel over de uitleg van de
arbeidsongevallenverzekering. De burgemeester heeft bij het laatste overleg aan de
regiomanager gezegd dat het goed zou zijn om voor deze beperkte groep mensen een
persoonlijk advies te schrijven en inzichtelijk te maken waar de pijn precies ligt. Dit
onderwerp zou ook nog bij de directie van de veiligheidsregio aan de orde moeten komen.
De burgemeester komt op een later moment hierop terug.
Wethouder Van der Goot komt schriftelijk terug op de vraag over het onderhoud van het
gemeentehuis in Sellingen. Ten aanzien van de behoefte aan beschermd wonen zegt de
wethouder dat de gemeente deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling, omdat in
andere plaatsen al verschillende voorzieningen zijn. Wanneer er een serieuze aanvraag
komt, dan kan er naar gekeken worden.
Het voorstel om Automaatje onder te brengen bij Welzijn Westerwolde steunt de wethouder
niet. Automaatje is een zeer succesvol initiatief van inwoners van de gemeente en het gaat
te ver om dit te stoppen en elders onder te brengen. De wethouder wil Automaatje in stand
houden.
De plannen van de Nedersaksenlijn worden ondersteund. Het is vertraagd vanwege de
financiering. Deze week was er een bijeenkomst gepland die vanwege corona is gecanceld.
Daar waar mogelijk wordt de Nedersaksenlijn ondersteund, maar tot dusver is het financieel
niet nodig geweest.
TWEEDE TERMIJN
De heer Meendering (CDA): vragen over de projecten “even buurten” en “onafhankelijke
cliënt ondersteuning” zijn nog niet volledig beantwoord. Is de bestemmingsreserve
beschermd wonen wel de juiste bestemmingsreserve hiervoor?
Ten aanzien van beschermd wonen gaf de portefeuillehouder aan dat de gemeente
deelneemt in een gemeenschappelijke regeling. Uit betrouwbare bron heeft de fractie
begrepen dat er serieuze initiatieven zijn om dit ook in Westerwolde mogelijk te maken.
Hierdoor zouden de kosten naar beneden kunnen.
Automaatje: in de bestuursrapportage staat dat de financiering eind 2020 stopt en dat
gekeken wordt naar mogelijkheden om dit voort te zetten. Wat gaat gebeurt er indien het niet
kan doorgaan. Dan zou het via de stichting Welzijn Westerwolde kunnen die een soortgelijk
project heeft.
Voor Burgerzaken moet met het oog op corona worden nagedacht over de dienstverlening.
Misschien is huisbezoek mogelijk. Het CDA stelt voor om te kijken naar de mogelijkheden die
er zijn.
Pagina 24, de vergeten groepen: het baart de fractie zorgen. Mensen moeten niet in de
anonimiteit verdwijnen. Hoe wordt dit aangepakt en op welke termijn kan dit worden
opgelost.
De heer Buigel (VVD): naar aanleiding van de vraag van het CDA over de COA gelden
geeft de heer Buigel aan dat de VVD in het verleden een amendement of motie heeft
ingediend met betrekking tot een fietspad aan de rand van Moekesgat. Is dat plan nog
heroverwogen.
Als gevolg corona zullen er organisaties, instanties etc. zijn die onvoldoende zijn geholpen
met de bestaande ondersteuningen. Wat wil het college hier voor doen? Is er al een plan van
aanpak. Zijn de signalen voldoende bekend?
Optimaliseren verkeer Molenplein/Molenweg ofwel het plan voor de nieuwe Lidl. Er is nog
steeds geen update van het college ontvangen en er doen de vreemdste geruchten de
ronde.
Op de vraag over de ombuiging met betrekking tot de muziekschool is nog geen antwoord
gegeven. Een bijeenkomst over de cultuurgelden: hopelijk pakt de agendacommissie dit op.
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Mevrouw Molle (PvdA) vraagt nog verduidelijking over de inhuur van externe
deskundigheid. Het is bij het antwoord dat de wethouder gaf nog niet duidelijk of het gaat om
ontbrekende capaciteit of ontbrekende kennis van het huidige personeelsbestand. Is ook in
overweging genomen om de formatie uit te breiden in plaats van dure externe bureaus in te
huren.
De beantwoording van wethouder Van der Goot ging wat snel en was niet duidelijk. Er waren
twee vragen gesteld over de gemeentehuizen. De eerste vraag betreft het gemeentehuis in
Sellingen, er wordt gevraagd kredieten op te voeren voor een smart heating system. Dit is
een investering van 25.000 euro terwijl gezegd is dat alleen noodzakelijk onderhoud zou
worden gedaan.
Wethouder Huizing: de vraag naar de bezuiniging op het hertenkamp en waarom deze niet
gerealiseerd is. Wethouder Luth gaf aan dat Werklab zou assisteren, maar Werklab heeft
aangegeven dat ze dat niet kunnen. Het zou ook geen bezuiniging hebben opgeleverd.
Gezamenlijk met de gebiedsregisseur is overleg geweest met de buurt en er zijn afspraken
gemaakt over beheer en onderhoud. Vanaf 2021 kan de geplande bezuiniging worden
gerealiseerd.
De coronagelden met betrekking tot cultuur (pagina 11): de definitieve cijfers met betrekking
tot de coronacompensatie komen in de septembercirculaire. Pas aan het eind van het jaar en
bij de jaarrekening volgend jaar is zichtbaar wat hebben gedaan is, wat nog gedaan wordt en
hoe groot het tekort is. Op het moment dat blijkt dat verenigingen voor cultuur, maar ook voor
sport etc. door corona problemen hebben, moeten zij zich melden, want dan wordt gekeken
hoe geholpen kan worden.
De hoge kosten voor Afeer waren de inflatiekosten. Deze waren in de begroting niet
meegenomen, maar er was wel inflatie waardoor ruim 17.000 euro extra moest worden
opgenomen.
De MIPS (vraag Gemeentebelangen): het geld dat overblijft bij een project wordt bij de
jaarrekening verantwoord. Bij de jaarrekening worden de MIPS die klaar zijn afgesloten en
gaat het geld dat over is terug naar het budget waar het oorspronkelijk vandaan kwam. Als
het uit een bestemmingsreserve kwam dan wordt het geld teruggestort in die
bestemmingsreserve. Als het geld uit de algemene middelen kwam dan komt het bij het
resultaat.
De VVD geeft aan dat het fietspad bij Moekesgat uit COA gelden zou kunnen worden
betaald, maar dat is lastig. Wanneer een fractie via een motie of amendement iets indient, is
het nog niet zeker of het breed gedragen is. Zeker als de motie of het amendement niet is
aangenomen. Het geld moet besteed worden aan iets wat breed gedragen wordt. Er wordt
nu met de gebiedsregisseur in Ter Apel gekeken naar de besteding van het bedrag.
Het Molenplein: hierop zou het college na de herfstvakantie met een memo komen. Dit is
nog niet gelukt, omdat degene (van economische zaken) die de memo zou opstellen de
afgelopen weken te druk was met het bijstaan van allerlei ondernemers met de nieuwe
maatregelen omtrent corona. De memo is nu wel gereed en deze wordt dinsdag in het
college besproken en daarna verstuurd naar de raad. Er wordt geprobeerd om zo zorgvuldig
mogelijk met de informatie om te gaan en de raad zo goed mogelijk te informeren.
De vraag van de PvdA over de gelden voor vergunningverlening. Het gaat deels om kennis
en deel om capaciteit. Er is ook sprake van specialistische kennis waarvoor geen
medewerker kan worden aangenomen, het gaat ook om een specifieke juridische
achtergrond. Het uitbreiden van de formatie is lastig. Er wort ook vanuit gegaan dat het
tijdelijk is. Er geldt nu ook een stop op het indienen van plannen. Wat daarna gebeurt is
afhankelijk van wat de raad besluit.
De heer Ter Veen (VVD) wethouder Luth vond er nogal wat van, dat mijn fractiegenoot zegt
dat Wedeka de handdoek in de ring wil gooien. Waarom heeft de wethouder de commissie
aan het begin van de vergadering hierover niet ingelicht?
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De heer Buigel (VVD): de vraag over de cultuurgelden was tweeledig: hoe zetten we de
compensatie van het rijk in. Hierop zegt de wethouder dat dit in de septembercirculaire komt.
In de eerste termijn gaf de heer Buigel aan dat het belangrijk is om over alle cultuurgelden
binnen gemeente te spreken.
Het is verstandig om daar een keer een informatieve vergadering aan wijden, zoals mevrouw
Luth ook bevestigt. Hij verzoekt dit in het verslag goed op te nemen.
Wethouder Luth: als de VVD wil weten wat aan cultuur wordt uitgegeven kan de wethouder
dat op papier aanleveren, waardoor er geen avond voor belegd hoeft te worden.
Over de opmerking ‘de handdoek in de ring’ zegt de wethouder dat zij graag wil dat er niet
nog meer onrust komt.
De vraag over ondernemers en organisaties die in problemen raken door corona: vrijwel
dagelijks is er contact met de ondernemers. Er zijn geen noemenswaardige problemen. Zij
worden goed terzijde gestaan door de medewerkers van economische zaken. Er zijn nog
geen signalen ontvangen dat er grote problemen zijn.
De ombuiging muziekscholen: de wethouder heeft gesproken met de directies van beide
muziekscholen. Zij kunnen de bezuiniging realiseren. De wethouder gaat kijken naar de
actuele stand van zaken.
De voorzitter: er is een bericht binnengekomen voor wethouder Luth dat het niet gaat om
hoeveel gelden maar om hoe het ingevuld wordt. Misschien is het goed om hier later op
terug te komen.
Burgemeester Velema: naar aanleiding van de vraag over huisbezoeken bevestigt de
burgemeester dat vanuit burgerzaken huisbezoeken plaatsvinden. Daar wordt in voorzien.
Wethouder Van der Goot: mevrouw Molle krijgt schriftelijk antwoord over investering 25.000
euro voor het gemeentehuis in Sellingen.
Automaatje: dit burgerinitiatief verdient ondersteuning, omdat het succesvol is. Mocht dit om
welke reden dan ook stoppen dan zal contact gezocht worden met Welzijn Westerwolde.
Burgemeester Velema kreeg net van de betreffende afdeling antwoord op de vraag over de
vergeten groep. Het is de bedoeling dat de vergeten groep in 2021 ingelopen is. Hierbij is de
gemeente afhankelijk van andere partijen (COA en IND). Het ligt niet aan de gemeente.
De heer Meendering (CDA) wil graag schriftelijk antwoord op vraag over ‘even buurten’ en
onafhankelijk clientadvies die uit de bestemmingsreserve beschermd wonen gehaald wordt.
Is dit de juiste bestemmingsreserve?
Wethouder Van der Goot zegt dit toe aan de heer Meendering.
De voorzitter: wethouder Huizing zal schriftelijk antwoorden over het structureel onderhoud
en op de haspels voor de voetbalvelden. De vraag over Enexis was al een eerdere
toezegging, Mevrouw Luth zal de stand van zaken van het Werklab doorgeven en doorgeven
hoe de cultuurgelden worden besteed.
Burgemeester Velema zal een schriftelijke specificatie geven over inhuur van personeel.
Wethouder Van der Goot komt schriftelijk terug op het onderhoud gemeentehuis en of bij
‘even buurten’ en het onafhankelijk clientadvies de juiste bestemmingsreserve is vermeld.
Wethouder Huizing: de hoge kosten van Afeer, deze vraag is beantwoord. De toezegging
kan vervallen.
Wethouder Luth had een toezegging gedaan aan mevrouw Molle over de bezuiniging op
het Hertenkamp, maar deze vraag is beantwoord door wethouder Huizing.
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De voorzitter concludeert dat dit stuk als bespreekstuk naar de financiële raadsvergadering
van 4 november 2020 gaat.
SCHORSING
6.

Programmabegroting 2021 gemeente Westerwolde

Mevrouw Molle (PvdA): er is geen sprake van noodzakelijke bezuinigingen, maar vanwege
verwachte diepte investeringen wordt pas op de plaats gemaakt. Daarom worden alleen
wettelijk verplichte MIPs uitgevoerd. De fractie heeft nog de volgende vragen:
• Pagina 8: hier staan de MIPs ‘niet doen’. De fractie vraagt om MIP 2104 (toegankelijk
maken van de bushaltes voor gehandicapten) en MIP 2118 (fietsveilig Westerwolde) in
heroverweging te willen nemen. Het betreft in beide gevallen wettelijke verplichtingen
die tegen niet al te hoge kosten kunnen worden gerealiseerd.
• Pagina 20: kan de wethouder aangeven wat de top 5 van meest gevaarlijke
verkeerssituaties is. Wat verstaat het college onder zo goed mogelijk onderhouden.
• Pagina 29: hoe denkt het college ondanks de bezuinigingen op muziekonderwijs het
aanbod op peil te kunnen houden?
• Pagina 71: is het mogelijk om de kostendekkendheid van de liggelden te verbeteren
door enerzijds te bezuinigen op kosten of anderzijds de leges te verhogen.
Mevrouw Bouman (GroenLinks) dankt het college voor de beantwoording van de vragen
die door de fractie van GroenLinks in de afstemmingsgroep financiën zijn gesteld en voor de
toezeggingen. De toezeggingen ziet de fractie graag terug in de begroting op de financiële
raadsvergadering.
• Pagina 23: in tegenstelling tot de vorige begroting wordt nu erg weinig gesproken over
de ambities ten opzichte van recreatie. Maar de wethouder heeft vanavond gezegd dat
er een visie voor toerisme komt en dat in de regio wordt overlegd hoe toeristen vast te
houden en ook met Duitsland te gaan overleggen. Als er toch ambitie is, kan dit toch in
de begroting worden opgenomen.
• Pagina 39: de lopende re-integratievoorziening en cliënten met een
maatwerkarrangement zijn in deze gemeente aanzienlijk hoger dan elders. Is hier een
verklaring voor.
• Pagina 50, de beleidsindicatoren: waarom zijn in deze gemeente de gemeentelijke
woonlasten relatief hoog in vergelijking tot de rest van het land.
• Pagina 55: bij de beleidsindicatoren is het niet bekend hoe het er in Nederland voor
staat. Hoe kan er dan worden vergeleken en worden gezien hoe de gemeente het
gemiddeld doet.
• Pagina 129, voormalig personeel/bestuurders: waarom zijn deze kosten zo hoog.
• Pagina 129: bij 8.3 (wonen en bouwen) staat voor krimp een bedrag bij lasten en
baten. Hierop wil de fractie graag een toelichting.
• Bij 9.2, burgerzaken, staat een bedrag van bijna 2 miljoen euro voor BRP-straat.
Draagt het COA deze kosten niet?
De heer Buigel (VVD): Op 30 september heeft het college een sheet met bijbehorend
persbericht verstuurd. Op de sheet ontbreekt een soort spaarpotje, een spaarvarken, want er
komt ook geld uit de reserve om de begroting dekkend te houden. De sheet is prima voor de
inwoners, het geeft duidelijkheid, het zou goed geweest zijn om ook duidelijk te zijn dat geld
uit de reserve gebruikt wordt. Het persbericht spreekt over ingrijpende maatregelen,
gedurfde keuzes. Wat bedoelt het college hiermee? De fractie heeft nog een aantal
vragen/opmerkingen over de begroting:
• Waarom wordt Regio Deal op geen enkele wijze benoemd in deze begroting.
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•

•

Op pagina 84 staat dat aan Acantus een lening verstrekt is van 1,4 miljoen euro, onder
welke voorwaarden is deze lening verstrekt. Heeft college nog het een en ander extra
kunnen bedingen qua prestatieafspraken etc.
De VVD fractie heeft alle begrotingsbedragen - zoals opgenomen achterin de
programmabegroting - doorgenomen en vergeleken met de realisatie van 2019. Dit liet
veel afwijkingen zien. Bijvoorbeeld voor klachtenafhandeling wordt 444.000 euro
begroot terwijl dat in de realisatie van 2019 120.000 euro is. Kan het college hiervoor
een verklaring geven?

De heer Heijne (Gemeentebelangen): ook Gemeentebelangen heeft nog een aantal
vragen/opmerkingen en wel de volgende:
• pagina 17, de beleidsindicatoren. De vermelde jaren zijn de fractie niet duidelijk. Bij de
bovenste (verwijzing Halt) staat het jaar 2019 en bij de winkeldiefstallen en
geweldsmisdrijven staat 2020. Is dat niet voorbarig?
• Pagina 41: een tekstuele aanpassing. Bij programmaonderdeel afval, in de kolom
rechts, bij 2 staat: nog vast te stellen Grondstoffenplan. Dit klopt niet meer.
• Pagina 42: bij de beleidsindicatoren wordt het jaar 2018 vermeld, waarom niet 2019?
• Pagina 47, de vier leidende principes dienstverlening, met name nummer 3: oog
hebben voor wat de klant wil, denken in mogelijkheden, gezamenlijk met de klant op
zoek naar oplossingen. Wanneer wordt hier mee begonnen? Er wordt juist vaak
gezegd dat iets niet kan en dat er niet wordt meegedacht. Op zich een goede regel, nu
de uitvoering nog.
• Pagina 153: MIP project: bij totaal benodigd bedrag staat voor eigen uren 200 x € 50.
Daaronder staat bij beslag op eigen uren: voorbereiding: 50 uur, directievoering: 150
uur. Is dat niet dubbel?
De heer Kriek (GroenLinks): Programma. 8 wonen: er is grote belangstelling voor het
wonen op het platteland en in de dorpen. In Westerwolde blijkt dat uit de huizenverkoop en
de bouwaanvragen. Welke gevolgen heeft dit voor de krimp in de gemeente, de economie en
de scholen. Westerwolde is een aantrekkelijke woongemeente. Hoe anticipeert het college
hierop. Welke gevolgen kan dit hebben voor de meerjarenraming. Voldoet de woonvisie nog
aan de realiteit.
De heer Meendering (CDA): er moet worden ingezet op leefbaarheid, denk aan Ter Apel.
Het leefbaarheidsfonds zal gestimuleerd moeten worden. Ook moet de vinger aan de pols
gehouden worden bij het sociaal domein.
Aan het begin van de begroting (pagina 8) wordt gesproken over een aantal MIPs, ook
verlichting langs provinciale weg Bourtange. In hoeverre is verlichting langs de weg
Bourtange Vlagtwedde noodzakelijk. Er zijn MIPs opgevoerd met een omvang van minder
dan 10.000 euro. Er is afgesproken dat al dit soort zaken in de raad moeten worden
besproken, maar het CDA is van mening dat een heroverweging hierop kan wel
plaatsvinden. Overschrijdingen van minder van 10.000 euro hoeft het college niet te
verantwoorden. Wil de raad deze controlerende taak blijven uitvoeren?
Is het niet een heroverweging waard om toch in te zetten op een aantal MIPs die nu bij ‘niet
doen’ staan. De bushaltes en de toegankelijkheid voor gehandicapten, fietsveilig
Westerwolde.
Overhead: er was gisteravond een informatiebijeenkomst waar werd aangegeven dit jaar een
besparing van 1,7 miljoen euro op personeelskosten heeft kunnen plaatsvinden. Het CDA
heeft bij een eerdere begrotingsvergadering gevraagd of het mogelijk is om een
taakstellende bezuiniging van 500.000 euro door te voeren. Dit zou onmogelijk zijn. Wordt dit
nog verwerkt in de begroting wat betreft de overhead.
Is het misschien niet raadzaam om structureel een post voor COVID19 in de begroting op te
nemen, omdat het nog jaren kan duren.

11

De heer Timmermans (Lijst Timmermans): het nadelig saldo kan volgens de heer
Timmermans gerepareerd worden met het geld dat uit Den Haag komt, van staatssecretaris
Broekers-Knol. Hij is van mening dat (pagina 17/18) de toezegging dat de cijfers enigszins
gesplitst zouden worden in cijfers van winkeldiefstallen van Ter Apelervenen, niet is
nagekomen. Er zijn wel geweldsmisdrijven gemeld. Dat daar een nul staat vind de heer
Timmermans redelijk onwaarschijnlijk. Juist in Ter Apelervenen zijn geweldsmisdrijven
gepleegd. De volgende vragen/opmerkingen heeft de fractie:
• Pagina 20, de top 5 van gevaarlijke verkeerssituaties; de wegen moeten goed
onderhouden worden. Het is vreemd dat wegen soms twee weken zijn afgesloten,
maar dat er dan slechts 5 dagen werkzaamheden plaatsvinden.
• Pagina 23, vermarkten van bedrijfsterreinen: de heer Timmermans ontvangt graag een
overzicht van de bedrijfsterreinen die nog beschikbaar zijn en in welke categorie ze
vallen. Wat doet college aan het kenbaar maken aan de buitenwereld dat de
bedrijventerreinen er zijn.
• Er zijn bedrijfsbezoeken geweest en hiervan ontvangt de heer Timmermans graag een
overzicht.
• Pagina 27, onderwijs: hier staan de zonnepanelen van de RSG vermeld. Dit is een
droevige zaak. Hij zou het college in overweging willen geven om bij de nieuwe
centrales bij Ter Apelkanaal voorrang te verlenen aan huishoudens en kleine bedrijven
die ‘buiten boord’ vallen bij hun eigen energievoorziening.
• Pagina 41, nog vast te stellen Grondstoffenplan: bij de definitieve versie moet staan dat
het Grondstoffenplan is vastgesteld.
De heer Ter Veen (VVD): had net als Lijst Timmermans de vraag over vermarkten
bedrijfsterreinen. Daarnaast heeft de VVD-fractie nog de volgende opmerking: de VVD heeft
regelmatig aan het college gevraagd om actief beleid op groensnippers en overhoeken te
voeren. Deze staan ook niet in deze programmabegroting. Waarom wordt hierop geen
actiever beleid gevoerd, de gemeente kan het geld goed gebruiken. Ook is bekend dat veel
mensen belangstelling voor het snippergroen hebben.
Wethouder Huizing: pagina 20, verkeer vervoer: wat zo goed mogelijk onderhouden is, is
een punt van discussie. Op het moment dat het budget op is, wordt zo goed mogelijk
onderhouden. Is dat zo goed mogelijk? nee, het zal altijd beter kunnen, maar dat kost wel
geld. Er is ook de nota openbare ruimte en de nota onderhoud gemeentelijke gebouwen en
het huisvestingsplan onderwijs. Hiermee moet nog met elkaar aan de slag worden gegaan.
Hierin moeten ingrijpende maatregelen en gedurfde keuzes worden gemaakt.
In het persbericht staat ook dat voorzichtigheid geboden is. De gemeente staat er redelijk
voor, maar er moeten nog veel keuzes worden gemaakt.
Op het moment dat er keuzes gemaakt worden, kan het noodzakelijk zijn dat bezuinigingen
worden doorgezet. Het onderhoud van de wegen heeft ook hier mee te maken.
Er is een beperkt budget en jaarlijks wordt gekeken wat echt noodzakelijk is en niet kan
wachten. Dus, binnen het budget moet het onderhoud zo goed mogelijk zijn.
Pagina 71, liggelden en de kostendekkendheid van een aantal heffingen. De kosten van de
havens wordt niet door de liggelden gedekt. Het is totaal niet kostendekkend, want de
dekking is 2,5 procent. De heffingen kunnen worden verhoogd of er kan minder onderhoud
plaatsvinden. De wethouder denkt dat het slimmer is om daarover keuzes te maken bij de
Nota Openbare Ruimte. Voor de korte termijn heffingen verhogen, helpt niet veel. Het gaat
om een bedrag van 2600 euro, terwijl de kosten jaarlijks meer dan 100.000 euro bedragen.
Pagina 50, gemeentelijke woonlasten: het is verplicht om deze beleidsindicatoren op te
nemen in de begroting. Ze worden aangegeven door het CBS. Gemeentebelangen zegt
hierover 2018 en dan 2020, dat klopt deze moeten worden opgenomen. Er is geen
mogelijkheid om hier een keuze in te maken. Er staat wel een omschrijving over deze cijfers,
maar het is lastig te achterhalen hoe deze tot stand zijn gekomen.
De heer Timermans zegt dat een toezegging is gedaan (pagina 17/18). Dat klopt. Er komt
een tekstuele uitleg bij, want de cijfers kunnen niet uitgesplitst worden naar Ter Apel, Ter
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Apelervenen en Westerwolde. Deze tekstuele uitleg komt na de commissievergadering bij
het stuk dat naar de raad gaat.
De krimp: hoe kan het dat zowel aan de lastenkant als aan de batenkant bedragen staan
(vraag van GroenLinks). Met betrekking tot de krimp zijn er uitgaven bijvoorbeeld in het
kader van het regionale leefbaarheidsplan waarvoor een bijdrage wordt betaald. Bij de baten
gaat het om de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling die voor deze regio wordt gestort
aan de centrumgemeente (Oldambt). De helft van het bedrag dat voor Westerwolde bestemd
is wordt aan de gemeente overgemaakt en de andere helft blijft in de centrumgemeente voor
de verdere uitwerking van het regionale leefbaarheidsplan, het rotte kiezen project en andere
projecten waar aan gewerkt wordt. Dus een deel van het bedrag voor de bevolkingsdaling
komt terug naar de gemeente.
De VVD vraagt waarom de Regio Deal niet benoemd is. Wellicht had dit gemoeten, maar de
Regio Deal is pas gedeeld nadat de tekst van de begroting al was doorgestuurd. De
wethouder stelt voor om het bij de eerste Bestuursrapportage van 2021 op te nemen.
De wethouder zal schriftelijk terug komen op de voorwaarden voor de lening van Acantus.
De vraag van Gemeentebelangen over het aanpassen van de tekst over het
Grondstoffenplan. De wethouder geeft aan dat het ‘nog vast te stellen Grondstoffenplan’ in
de volgende versie zal worden gewijzigd in “vastgesteld grondstoffenplan”.
Met betrekking tot de vraag over de uren, van pagina 153 geeft de wethouder aan hier
schriftelijk op terug te komen.
De opmerking van GroenLinks over de krimp in de regio. Westerwolde is zowel met als
zonder corona een heel aantrekkelijke gemeente en dit is al sinds de afgelopen jaren
zichtbaar. Er was de laatste jaren geen sprake van krimp.
In de cijfers wordt door verschillende instanties nog rekening met krimp gehouden. Al lang
wordt het ongelijk hiervan getoond. Provincie en Rijk gaan er nog altijd vanuit dat dit een
krimpregio is. Het is wel goed dat er nog steeds aandacht is alsof hier krimp is. De Regio
Deal zou anders niet gekregen zijn, de vergoeding voor de bevolkingsdaling zou niet zijn
toegekend. In de woonvisie wordt uitgegaan van een verslechterende situatie, maar er is wel
de mogelijkheid om 200 woningen extra te bouwen. De wethouder verwacht dat er geen
sprake van leegstand zal zijn. Vooral het bouwen van de juiste woningen is belangrijk. De
wethouder denkt dat de Woonvisie nog wel reëel is. Het heeft ook zin om te kijken welk type
woningen er nodig zijn.
Vervolgens reageert de wethouder op de opmerkingen van het CDA over de 100.000 euro
voor corona en de MIPs kleiner dan 10.000 euro die wel beoordeeld moeten worden. Deze
MIPs zijn structurele lasten per jaar. Het bedrag is een krediet. De bedragen zijn vaak wat
hoger. Het bedrag voor corona was eenmalig. Ook is gevraagd of gezien de huidige situatie
er niet structureel een bedrag voor corona moet worden opgenomen. Wellicht wel, maar als
corona langer duurt is de hoop gevestigd op compensatiemaatregelen door het Rijk. Het is
misschien iets voor Bestuursrapportage. De wethouder denkt dat het op dit moment niet
zinvol is om structureel een bedrag op te nemen in de begroting.
Lage bedragen in de MIPs willen niet zeggen dat het over lage bedragen gaat, het zijn
kapitaallasten die voor de langere termijn beschikbaar gesteld moeten worden.
De wethouder is het eens met de opmerking dat een actief beleid moet worden gevoerd op
de groensnippers en overhoeken. Het is een kwestie van capaciteit binnen de organisatie. Er
was een achterstand bij vastgoed en grondzaken. Hier wordt nu hard gewerkt. Aan de
groensnippers en overhoeken zal zeker aandacht besteed worden.
Wethouder Luth: mevrouw Molle vraagt of het muziekonderwijs op peil blijft. De
muziekscholen hebben de prijs iets verhoogd waardoor zij ook in de toekomst het
muziekonderwijs kunnen geven, ondanks de doorgevoerde bezuinigingen.
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De opmerking van GroenLinks om de ambitie en de visie op toerisme in de begroting op te
nemen wordt meegenomen.
Een overzicht van de bedrijfsterreinen in de gemeente (vraag van de heer Timmermans).
Alle bedrijfsterreinen die nog te koop zijn worden aangeboden op de website van de
gemeente Westerwolde, onder het kopje bedrijfsterreinen. Daarbij wordt ook aangegeven
voor welke bedrijfscategorie nog gronden beschikbaar zijn. Ook de prijs wordt genoemd.
Ondernemers die belangrijkstelling hebben melden zich bij de gemeente. Er is vervolgens
één op één contact met de ondernemer, dit werkt het beste.
De heer Timmermans vraagt ook naar een overzicht van de bedrijfsbezoeken van het
afgelopen jaar. Een overzicht zal worden toegestuurd, hierbij tekent de wethouder aan dat er
vanaf maart nauwelijks bedrijfsbezoeken zijn geweest in verband met corona. Hopelijk
kunnen vanaf 2021 de bedrijfsbezoeken weer plaatsvinden.
Burgemeester Velema: tijdens de informatiebijeenkomst over organisatie en
organisatieontwikkeling is uitvoerig gesproken over beleidsindicatoren overhead. Op die
bijeenkomst was de vraag hoe de overhead eruitziet en wat de gemeente zo anders maakt
dan andere gemeenten waardoor vergelijken zo moeilijk is. Het zou goed zijn om de diverse
onderdelen nog eens te bekijken en inzichtelijk te maken: de BRP straat, onderwijs
logopedie, de taken die nu door de gemeente zelf worden uitgevoerd en die eerst bij ODG
lagen.
Dit jaar zal voor het eerst een Sociaal jaarverslag verschijnen. Kenbaar wordt gemaakt hoe
het er bij de gemeente uitziet. Vergelijken blijft lastig en daarom is dit niet opgenomen in de
begroting. Op de vraag van de VVD over de klachtenafhandeling (440.000 euro) zal de
burgemeester terugkomen. In de bijeenkomst gisteren is ook nadrukkelijk aan de orde
gekomen dat er oog moet zijn voor wat de klant wil. Er zijn twee belangrijke instrumenten
voor opgestart: de klantreis en intervisie. Aan de inwoners wordt nadrukkelijk gevraagd hoe
zij de dienstverlening van de gemeente ervaren. Is er voldoende oog voor wat de burger wil.
Intervisie wordt gebruikt om dit bij de medewerkers te brengen, zodat het beter aansluit bij de
beleving en de wensen van de inwoners.
De vraag over de dekking van de BRP straat: de circa 2 miljoen euro komt uit de algemene
middelen van de gemeente en niet van het COA. De gemeente heeft een specifieke taak
voor de overheid en het bedrag is versleuteld in de algemene dekking. Het geld is ruim
kostendekkend.
De burgemeester zegt naar aanleiding van de vraag over covid-19 dat er langzamerhand
van moet worden uitgegaan dat het langer gaat duren en dat de organisatie daarop moet
aansluiten. Het is een terechte vraag, maar deze is op dit moment nog niet goed te
beantwoorden.
Wethouder Van der Goot: stelt dat n.a.v. de vraag naar de top 5 gevaarlijkste
verkeerssituaties in deze gemeente dat op nummer 1 de Provincialeweg in Vlagtwedde
staat, nummer 2 de kruising die er vlak voor ligt. De hele top 5 zal schriftelijk worden
toegezonden.
Op de vraag over de bushaltes (gesteld door de heer Meendering) geeft de wethouder aan
dat hij het hiermee eens is. De bushaltes moeten aan de eisen van de tijd worden aangepast
en toegankelijk zijn voor mindervaliden. Ook de wifi voorzieningen moeten in orde zijn.
Recentelijk heeft de wethouder hierover gesproken met het OV bureau. Er wordt aan
gewerkt.
TWEEDE TERMIJN
De heer Timmermans (Lijst Timmermans): het AD heeft destijds cijfers opgevraagd die
AZC, asiel gerelateerd zijn. De cijfers over 2020 kunnen best apart worden gezet.
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Het verschil tussen deze cijfers en het totaal, zijn de cijfers die betrekking hebben op
autochtone inwoners. De heer Timmermans denkt dat wanneer de cijfers worden
geschoond, de gemeente Westerwolde niet zo crimineel is.
Het antwoord van wethouder Luth over het vermarkten van de bedrijfsterreinen stelt hem
teleur. Op de website van de gemeente moet er goed gezocht worden en de heer
Timmermans denkt dat de gemeente hier niet actief mee bezig is en geeft in overweging om
hier actiever in te zijn. Het levert ook inkomsten op (OZB). Er kunnen borden langs de weg
geplaatst, makelaars kunnen worden geïnformeerd etc.
De heer Heijne (Gemeentebelangen): is niet tevreden over het antwoord dat hij heeft
gekregen over de indicatoren. Het kan niet zo zijn dat de verwijzing Halt cijfers van 2019
geeft en de winkeldiefstallen cijfers van 2020. Daar hoort toch allemaal 2019 te staan.
Gezegd wordt dat die cijfers landelijk aangeleverd worden. Hier in onze gemeente wordt ook
gerekend. Hoe moeten de verschillen worden opgezocht. Dit kan toch gewoon in 2019.
Het is nodig om de website aan te passen.
De heer Buigel (VVD) : wanneer gekeken wordt naar het programma overhead en naar elk
taakveld wat het bedrag is dan variëren die bedragen ten opzichte van de realisatie van min
381.000 euro naar plus 324.000 euro. Een begroting hoort dusdanig te worden vastgesteld
dat het in overeenstemming is met een werkelijkheid.
Met betrekking tot ingrijpende maatregelen en gedurfde keuzes: regeren is vooruitzien. De
VVD heeft meermaals aangegeven dat het financieel beter is om een pas op de plaats te
maken. Cittaslow staat er voor de fractie nog te vaak in. Het college heeft beloofd de raad
mee te nemen en beter te informeren over wat het precies inhoudt. Hierover is nog niets
gehoord. Ook heeft de fractie voorgesteld om een bijdrage aan de supporters te vragen. Ook
hierover heb is nog niets terug gehoord.
Mevrouw Bouman (GroenLinks): de BRP straat en de 2 miljoen. Het is een enorm bedrag
is daar een specificatie van te geven.
Wethouder Huizing: de meest recente cijfers die er zijn moeten worden opgenomen in de
begroting. Bij de ene post zijn dat de cijfers van 2020 en bij een andere post die van 2019 en
soms zelfs van 2018. Cijfers van criminaliteit kunnen niet worden aangepast. Wat wel kan is
tekstueel iets toevoegen en een staat toevoegen. Er komt een aanpassing bij.
Wethouder Luth: de opmerking van de heer Timmermans over het vermarkten van de
bedrijfsterreinen. De wethouder zal de suggestie om ook via makelaars aandacht aan de
terreinen te geven meenemen in de overleggen met ambtelijk medewerkers.
De heer Timmermans en de heer Heijne geven aan dat informatie vinden op de website
lastig is. Gisteravond is tijdens de informatieve raadsbijeenkomst aangegeven dat er plannen
zijn voor het aanpassen van de website.
Burgemeester Velema geeft aan dat de specificatie van de BRP straat zal worden
toegezonden. De VVD stelde een vraag over Cittaslow. Vorig jaar om deze tijd is hierover
gesproken. Toen is ook toegezegd dat het goed zou zijn om op termijn te bezien waar we
staan. Wat is de kracht van een netwerk als Cittaslow. Het bedrag dat eraan besteed wordt
is veel kleiner dan vorig jaar door de VVD werd aangegeven. Vanaf de lock down in maart
vinden dit soort informatiebijeenkomsten nauwelijks plaats. Zodra er weer ruimte voor is zal
en wil de burgemeester meer vertellen over Cittaslow.
Met betrekking tot de discussie over de beleidsindicatoren geeft de burgemeester aan dat
het lastig en vervelend is dat het op deze wijze gepresenteerd wordt. Een toelichting als
disclaimer kan worden toegevoegd. Het komt tegemoet aan de wens van de raad. De
burgemeester geeft aan dat hijzelf de cijfers nuanceert waar het gaat om aangiftes en
veroordelingen. Voor de gemeente is de beleving van de inwoners van veel meer belang.
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Hij spreekt liever over incidenten dan over deze cijfers, maar begrijpt de opmerkingen.
De heer Buigel (VVD) heeft 2 keer gevraagd naar de grote afwijking tussen de begrote
bedragen en de realisatie 2019. Komt er een schriftelijk antwoord? Hij verzoekt om een
onderbouwing.
De voorzitter vraagt of het gaat over de verschillen in de bedragen voor
klachtenafhandeling. Hiervoor is een toezegging genoteerd en dat de heer Buigel het breder
bedoelt. Er wordt op teruggekomen.
Burgemeester Velema: dit is lastig te beantwoorden. Hier heeft de burgemeester even geen
zicht op.
Wethouder Huizing: het is lastig om hierover in algemene zin er iets over te zeggen. Door
het hele stuk verspreid staat wat de verschuivingen zijn. In de programma’s zijn ook af en toe
dalingen. Ook kan gekeken worden naar de lasten van de kapitaalgoederen. Er kan naar
overhead worden gekeken dan is ook af en toe een verschuiving zichtbaar. In overhead
wordt in de komende jaren niet veel geschoven. Het gaat om welk deel toegerekend wordt
naar welk programma. Indien de heer Buigel vragen heeft over specifieke zaken dan hoort
het college dit graag, want dan kan daar een toelichting op worden gegeven.
De heer Buigel (VVD) geeft aan daar schriftelijk op terug te kunnen komen, maar het gaat
wel om tientallen gevallen.
De voorzitter: de toezegging ligt er van wethouder Huizing. Ook zal wethouder Huizing
terugkomen op de lening van Acantus en op de uren op pagina 153. Wethouder Luth heeft
gezegd dat de recreatie naar de raadsvergadering wordt meegenomen en geeft een
overzicht van de bedrijfsbezoeken. Burgemeester Velema zal de vraag over de
klachtenafhandeling beantwoorden en geeft een specificatie van de BRP straat. Wethouder
Van der Goot geeft nog schriftelijk antwoord op de top 5 van onveilige verkeerssituaties
Dit stuk gaat als bespreekstuk naar de begrotingsraadsvergadering van 4 november 2020.
7.

Sluiting

De voorzitter dankt voor de aandacht en sluit de vergadering.
Vastgesteld in de commissievergadering van 18 november 2020

raadsgriffier

voorzitter
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