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Omschrijving bijlagen: Jaarstukken Westerwolde 2020, Budgetoverhevelingen 2020

Onderwerp
Vaststellen Jaarstukken gemeente Westerwolde 2020
Besluit
1. De jaarstukken Westerwolde 2020 (bestaande uit het Jaarverslag 2020, de Jaarrekening 2020 en de
bijlagen) vast te stellen.
2. Het voordelige resultaat 2020 van € 716.774 als volgt te bestemmen:
a. Participatiebijdragen zonneparken
340.000
b. Vormen dekkingsreserves afschrijvingslasten
251.547
c. Storting in bestemmingsreserve Automatisering
235.940
d. Toevoegen aan coronabudgetten 2021
114.625
e. Zuiderstraat/Noorderstraat
f. Onttrekking uit de algemene reserve
-225.338
3. De restantkredieten 2020 over te hevelen naar 2021.
4. De exploitatiebudgetten van in totaal € 1.973.036 door middel van de bestemmingsreserve
aangegane verplichtingen over te hevelen naar 2021.
5. In te stemmen met het instandhouding van de reserves onderhoud gebouwen en het instellen van
de voorziening onderhoud gebouwen, zodra het strategisch vast goedplan aan de Raad ter
besluitvorming wordt voorgelegd.
6. In te stemmen met boekwaarde grondexploitaties van € 310.863, bedrijventerrein Sellingen Dorp
(€ 202.398) en de gronden ‘Blouw’ in het centrum van Blijham (€ 108.465).
Samenvatting
Ter afsluiting van de jaarlijkse planning en control cyclus bieden wij u de jaarstukken 2020 van de gemeente
Westerwolde aan. De verantwoording bestaat uit het Jaarverslag 2020, de Jaarrekening 2020 en de
bijlagen. De Jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 716.774. Voor een analyse op
hoofdlijnen wordt verwezen naar pagina 8 t/m 10 van het boekwerk.
De jaarrekening is gecontroleerd door de Hofsteenge Zeeman Groep. De controleverklaring van de
accountant wordt zo spoedig mogelijk nagezonden. De controleverklaring is vóór de behandeling van de
jaarstukken in de raad beschikbaar.

Relatie met Programmabegroting/beleid
In de jaarstukken 2020 wordt verantwoording afgelegd over de voornemens zoals opgenomen in de
programmabegroting 2020.
Motivering / alternatieven
De jaarstukken dienen conform de wettelijke regelgeving (Gemeentewet artikel 198 en Wet revitalisering
generiek toezicht) ter vaststelling aangeboden te worden aan de gemeenteraad.
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Financiën
Zie boekwerk voor nadere analyse en toelichtingen.
Aanpak / uitvoering
Planning
De jaarstukken 2020 en het controlerapport van de accountant dienen behandeld en ter vaststelling
aangeboden te worden aan de gemeenteraad. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 7 juli
2020.
Communicatie
Voorafgaand worden de stukken besproken in de vergadering van de afstemmingsgroep financiën op 9 juni
2021. Daarnaast dienen de stukken tijdig voor het publiek ter inzage gelegd en gepubliceerd te worden. Na
vaststelling dienen de stukken vóór 15 juli 2021 ingediend te worden bij de provincie Groningen en het CBS.
Evaluatie
In de jaarstukken wordt door het college verantwoording afgelegd over het in 2020 gevoerde beleid.

Wedde, 25 mei 2021
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,
gemeentesecretaris

J. Velema,
burgemeester
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De raad van de gemeente Westerwolde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 mei 2021, no. Z/21/129159/DV.21-312, afdeling
Dienstverlening;
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De jaarstukken Westerwolde 2020 (bestaande uit het Jaarverslag 2020, de Jaarrekening 2020 en de
bijlagen) vast te stellen.
Het voordelige resultaat 2020 van € 716.774 als volgt te bestemmen:
a. Participatiebijdragen zonneparken
340.000
b. Vormen dekkingsreserves afschrijvingslasten
251.547
c. Storting in bestemmingsreserve Automatisering
235.940
d. Toevoegen aan coronabudgetten 2021
114.625
e. Zuiderstraat/Noorderstraat
f. Onttrekking uit de algemene reserve
-225.338
De restantkredieten 2020 over te hevelen naar 2021.
De exploitatiebudgetten van in totaal € 1.973.036 door middel van de bestemmingsreserve
aangegane verplichtingen over te hevelen naar 2021.
In te stemmen met het instandhouding van de reserves onderhoud gebouwen en het instellen van
de voorziening onderhoud gebouwen, zodra het strategisch vastgoedplan aan de Raad ter
besluitvorming wordt voorgelegd.
In te stemmen met boekwaarde grondexploitaties van € 310.863, bedrijventerrein Sellingen Dorp
(€ 202.398) en de gronden ‘Blouw’ in het centrum van Blijham (€ 108.465).

Aldus besloten in de openbare
vergadering van 7 juli 2021.
De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter
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