Beantwoording vragen jaarrekening 2020

Portefeuillehouder: Dhr. J. Velema
Fractie: VVD Westerwolde
Onderwerp: COA Gelden
Herhaling vraag/opmerking:
De gemeente Westerwolde ontvangt via meerdere kanalen(Rijk, COA, IND, Ministerie etc.) geld voor
de opvang en ook overlast van asielzoekers in Ter Apel. Graag ontvangen wij een complete
specificatie van alle ontvangen gelden m.b.t. de asiel opvang en voor de overlastgevers? Daarnaast
ook graag een specificatie hoe deze gelden zijn besteed? (Wat ging er in de algemene pot,
beveiliging etc.)
Antwoord:
Van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben wij in 2020 een bedrag van € 50.000 ontvangen
voor maatregelen overlast gevende asielzoekers. Hiervan is € 12.434 besteed aan inzet personeel
van derden (receptie/toezicht), € 12.474 aan cameratoezicht, € 21.534 aan het inlooppunt, € 2.720
aan netwerkvergoeding van de politie, € 1.929 voor 2 mountainbikes incl. accessoires , € 2.666 voor
het BOA registratiesysteem en € 120 aan kosten voor een tolk.
Van het ministerie van Justitie en Veiligheid is ook € 250.000 ontvangen voor de pendellijn 73 van
Qbuzz. Hiervan is € 220.000 besteed aan de pendellijn 73 (Ter Apel – Emmen).
Van het Ministerie van BZK is € 218.097 ontvangen voor Jeugdzorg aan kinderen van het AZC. In
2020 is € 240.750 besteed aan Jeugdzorg voor kinderen in het AZC.
Van het COA hebben wij € 1.220.968 ontvangen aan faciliteitengeld voor opvang asielzoekers.
Hiervan is € 228.580 besteed aan ambtelijk inzet, € 143.133 voor de inzet van Stichting Welzijn
Westerwolde aan vluchtelingen en statushouders, € 8.856 aan voorlichting aan vluchtelingen en
statushouders en € 892.170 aan inhuur van personeel.

Portefeuillehouder: Mevr. F.J. Luth/dhr. J Velema/dhr. H. v.d. Goot
Fractie: VVD Westerwolde
Onderwerp: Economische promotie
Herhaling vraag/opmerking:
Op pagina 135 van de Jaarrekening 2020 wordt € 578.645 uitgegeven aan ‘Economische Promotie’.
Graag ontvangt de VVD fractie een volledige specificatie van deze uitgaven? (welke bedragen zijn
waaraan uitgegeven).
Antwoord:
Hiertoe behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:
- promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkgevers;
- aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
- investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis - en economische
relatienetwerken;
- promotie toerisme;
- beurzen en jaarmarkten;
- cittaslow.
Economische Promotie
- Ambtelijke inzet economische promotie
- Ambtelijke inzet marketing en promotie recreatie en toerisme

€ 161.045
€ 96.108

-

-

-

Ambtelijke inzet Cittaslow
€ 70.133
Kapitaallasten invest. Marketing & promotie recreatie en toerisme
€ 6.744
Cittaslow
€ 7.582
Bijdrages economische promotie
€ 11.449
Regionaal Ondernemers Instituut (ROI) € 6.449
Provincie Groningen (bijdr. Agenda van de Veenkoloniën 2020) € 5.000
Subsidies Marketing en promotie recreatie en toerisme
€ 148.162
Provincie Groningen (Co-financiering Leader 2020) € 102.826
Stichting promotie Westerwolde € 42.000
Routebureau Groningen € 2.336
Stichting Wandelen in Westerwolde € 1.000
Bijdrage 2020, Stichting Nedersaksenlijn
€ 2.500
Uitvoering van recreatieve voorzieningen Westerwoldse Renneborg
Ter Walslage
€ 46.291
Wandelknooppuntennet werk Westerwolde
€ 24.624
Advisering Nedersaksenlijn
€ 1.190
Deelname netwerk Clok 2020
€
871
Overig
€ 1.947
Totaal:
€ 578.645

Portefeuillehouder: Dhr. B. Huizing
Fractie: VVD Westerwolde
Onderwerp: Lening € 9 miljoen
Herhaling vraag/opmerking:
Reeds eerder in een vergadering heeft onze fractie hierover een vraag gesteld. Echter ontvangen wij
graag een onderbouwing waarvoor deze lening Noodzakelijk is? Welke (kortlopende) leningen lossen
we met deze lening af?
Antwoord:
De lening is noodzakelijk omdat de gemeente Westerwolde 3 kwartalen achter elkaar door het
aantrekken van de (kortlopende) leningen boven de toegestane kasgeldlimiet van 7,5 miljoen
uitkwam. De lopende kasgeldleningen die in 2020 liepen, zijn hiermee afgelost.

Portefeuillehouder: Dhr. B. Huizing
Fractie: VVD Westerwolde
Onderwerp: Lening € 9 miljoen
Herhaling vraag/opmerking:
Wat waren de redenen om in eerste instantie deze (kortlopende) leningen aan te gaan? Bijvoorbeeld
voor het verhogen van het saldo van het kasgeld of één/meerdere investeringen?

Antwoord:
Voor het verhogen van het kasgeld. De rente voor kort geld was gedurende heel 2020 negatief. Dit
leverde voor de gemeente Westerwolde geld op in plaats van dat we rente moesten betalen. In de
loop van 2020 en begin 2021 werd ook de rente voor langlopende leningen negatief. Dit was het
geschikte moment om een vaste lening af te sluiten en het permanent gebruik maken van
kasgeldleningen te verminderen.

Portefeuillehouder: Dhr. B. Huizing
Fractie: VVD Westerwolde
Onderwerp: Lening 9 miljoen

Herhaling vraag/opmerking:
Wat zijn de voorwaarden m.b.t. deze lening? Denkend aan: afsluitingskosten, rente, looptijd,
aflossing.
Antwoord:
De lening van 9 miljoen is aangegaan voor 10 jaar. Per jaar wordt er € 900.000 afgelost. De rente is
bepaald op -0.052%. Dat houdt in dat we geld ontvangen.

Portefeuillehouder: Dhr. B. Huizing
Fractie: VVD Westerwolde
Onderwerp: Lening 9 miljoen
Herhaling vraag/opmerking:
Deze grote aangegane financiële verplichting wordt niet vermeld in de financiële stukken; echter ook
niet op een andere wijze. Waarom kiest het college ervoor om deze lening niet actief aan de raad te
melden? Een dergelijke handelswijze van het college is wat betreft de VVD ook niet comme il faut en
had het college ook behoorlijk gesierd om dit proactief aan de gemeenteraad te melden.
Antwoord:
De lening is in maart 2021 aangegaan en valt buiten de verslaglegging van de Jaarrekening 2020. De
aangegane lening wordt dan ook bij de Jaarrekening 2021 verantwoord.
Volgens de Wet Fido wordt er eenmaal per jaar gerapporteerd over de langlopende lening in de
financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag. De langlopende lening is in 2021
afgesloten en wordt in het jaar 2021 in de jaarrekening verwerkt.

Portefeuillehouder: Dhr. W. Potze
Fractie: VVD Westerwolde
Onderwerp: Budgetoverhevelingen 2020 (Corona-compensatie lokale en culturele instellingen)
Herhaling vraag/opmerking:
Reeds genoemd is afstemmingsgroep. Graag ontvangt de VVD een afschrift van het door het college
reeds vastgestelde plan van aanpak c.q. verdelingsplan.
Antwoord:
Hiervan is een B&W-besluit met daarin de wijze van omgang met de Corona-subsidie. Een overzicht
van de verdeling is er nog niet, aangezien er is vastgesteld dat we de jaarverslagen van verschillende
organisaties (w.o. de musea) afwachten en op grond daarvan gaan toekennen.
Inmiddels zijn de jaarverslagen van het Klooster Ter Apel en het MOW ontvangen. Van een aantal
andere instellingen zijn nog geen jaarverslagen ontvangen. Met betrekking tot de genoemde musea
worden binnenkort gesprekken gevoerd. Op basis hiervan wordt de uitkering van de coronacompensatie bepaald. Zodra er een totaaloverzicht is, wordt de Raad hierover geïnformeerd.
Zie tevens bijgaand collegevoorstel.

Portefeuillehouder: Dhr. W. Potze
Fractie: VVD Westerwolde
Onderwerp: Budgetoverhevelingen 2020 (Rijksvaccinatie, Covid 19)
Herhaling vraag/opmerking:
Kunt u uitleggen om welke kosten het hierbij gaat?

Antwoord:
In 2021 worden veel inwoners gevaccineerd tegen het Covid-19 virus. De GGD brengt de kosten van
het vaccineren in rekening bij de gemeente. Het restant budget voor het Rijksvaccinatieprogramma
wordt daarom overgeheveld naar 2021 om voldoende budget te hebben voor de vaccinatie Covid-19.

Portefeuillehouder: Dhr. H. v/d Groot
Fractie: VVD Westerwolde
Onderwerp: Gratis vervoer naar vaccinatielocatie
Herhaling vraag/opmerking:
Mindervaliden kunnen gebruik maken van ‘gratis’ vervoer van en naar de vaccinatielocatie. Komen
deze kosten ten laste van de Wmo? Zo, ja, kunt u een kostenindicatie geven? Krijgen we daarvoor
vanuit het Rijk ook nog compensatie voor? Zo ja, hoeveel?
Antwoord:
In 2020 hebben er nog geen vaccinatieritten plaatsgevonden. De vaccinaties tegen Covid-19 zijn pas
in 2021 begonnen.
In 2021 worden deze kosten gedekt uit het budget meerkosten Covid-19 Wmo. Dit is een van de
corona-compensatiebudgetten die het Rijk aan gemeenten heeft uit gekeerd. Voor Westerwolde is dit
een bedrag van € 44.278.
In 2021 hebben we tot nu toe €1.085 aan kosten voor vaccinatieritten betaald.

Portefeuillehouder: Dhr. B. Huizing
Fractie: VVD Westerwolde
Onderwerp: MIP 1932, Nota gemeentelijke gebouwen
Herhaling vraag/opmerking:
Wanneer komt deze nota (uitwerking) naar de Raad? Aangezien het 1 e kwartaal maar ook het 2e
kwartaal bijna voorbij zijn. Graag toevoegen een afschrift van het MIP 1932, deze kan ik in mijn
archief niet terug vinden.
Antwoord:
De nota onderhoud gemeentelijke gebouwen is in september 2020 ter besluitvorming in de Raad
behandeld. Daarnaast wordt uiterlijk in november 2022 het strategisch vastgoedplan aan de Raad ter
besluitvorming voorgelegd.
Een afschrift van MIP 1932 hebben we bijgevoegd.

Portefeuillehouder: Dhr. B. Huizing
Fractie: VVD Westerwolde
Onderwerp: Externe inhuur t.b.v. woonvisie
Herhaling vraag/opmerking:
Kunt u deze kosten verduidelijken waarvoor deze zijn? Actualisatie van de woonvisie?
Antwoord:
Het budget wordt inderdaad overgeheveld naar 2021 en is bedoeld voor het opstellen van een
woonzorgvisie.

Portefeuillehouder: Dhr. B. Huizing
Fractie: Afstemmingsgroep Financiën
Onderwerp: Teruglopen liggelden
Herhaling vraag/opmerking:
De liggelden gaan over het jaar 2019. De oorzaak van de terugloop van deze gelden wordt
uitgezocht.
Antwoord:
De opbrengsten liggelden in 2018 t/m 2020 betroffen respectievelijk € 2.880, € 3.154 en € 3.846.
Door een aantal btw correcties over de periode 2018 t/m 2020, die in 2020 zijn verrekend is de
presentatie van de opbrengst liggelden in 2020 lager.

Portefeuillehouder: Dhr. W. Potze
Fractie: Afstemmingsgroep Financiën
Onderwerp: Vroegtijdige schoolverlaters
Herhaling vraag/opmerking:
Uitgezocht wordt hoe het komt dat het percentage voortijdige schoolverlaters in Westerwolde hoog is
in relatie tot Nederland.
Antwoord:
Het hogere percentage houdt verband met onze COA locatie.
Portefeuillehouder: Dhr. H. v/d Goot
Fractie: Afstemmingsgroep Financiën
Onderwerp: Beleidsindicatoren omvang huishoudelijke restafval en hernieuwbare elektriciteit
Herhaling vraag/opmerking:
De gemeente is verplicht om de beleidsindicatoren omvang huishoudelijk restafval en hernieuwbare
elektriciteit omhoog gaat. Het restafval is onder het landelijke gemiddelde. Wat dit doet met de kosten
weet de wethouder niet en zal hij (laten) uitzoeken.
Antwoord:
De vraag wordt nader uitgezocht. Zodra er antwoord is op deze vraag, wordt deze gedeeld met de
Raad.

Portefeuillehouder: Dhr. B. Huizing
Fractie: Afstemmingsgroep Financiën
Onderwerp: Subsidie Stuw
Herhaling vraag/opmerking:
Aandacht wordt gevraagd voor de data en bedragen op pag. 10 ad 1 (subsidie Stuw). Deze zijn niet
correct a.g.v. het verplaatsen van de financiële raadsvergadering na 7/7/21 en het onderwerp is van
de agenda gehaald waardoor er geen besluit is genomen. De wethouder probeert de realiteit weer te
geven op het moment dat het aangeboden worden.
Antwoord:
Resultaatbestemming subsidie Stuw is aangepast in het boekwerk van de Jaarrekening.

Portefeuillehouder: Dhr. B. Huizing
Fractie: Afstemmingsgroep Financiën
Onderwerp: Ombuigingen 2020
Herhaling vraag/opmerking:
Niet alle voorgestelde (personele) ombuigingen zijn in 2020 gerealiseerd, o.a. op dienstverlening is
de doelstelling niet gehaald. De tekst zal dan ook aangepast worden.
Antwoord:
De regel over de gerealiseerde ombuigingen in het boekwerk Jaarrekening 2020 is verwijderd.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Steller:
Portefeuillehouder:
Status openbaarheid:

Z/21/124115/DB.21-1530
Compensatieregeling COVID-19 Westerwolde 2020 t.b.v. lokale
culturele voorzieningen
Jochem Abbes
Wietze Potze; Giny Luth
Advies en besluit openbaar; persbericht
Openbaar in week 16

Voorgesteld besluit
De “Tijdelijke compensatieregeling Coronamaatregelen gemeente Westerwolde ten
behoeve van lokale culturele voorzieningen” vast te stellen.
2. Het bijbehorende aanvraagformulier vast te stellen.
3. In te stemmen met de beschikbaarstelling van de bij de septembercirculaire 2020
gereserveerde middelen voor ‘lokale en culturele instellingen’ ad € 150.840,- voor
de periode t/m 31 december 2020 en deze te dekken uit de stelpost ‘corona
compensatie’.
1.

Besluit:
Het college besluit:
1. De “Tijdelijke compensatieregeling Coronamaatregelen gemeente
Westerwolde ten behoeve van lokale culturele voorzieningen” vast te
stellen.
2. Het bijbehorende aanvraagformulier vast te stellen.
3. In te stemmen met de beschikbaarstelling van de bij de
septembercirculaire 2020 gereserveerde middelen voor ‘lokale en
culturele instellingen’ ad € 150.840,- voor de periode t/m 31 december
2020 en deze te dekken uit de stelpost ‘corona compensatie’.
Datum:
Nummer:

20 april 2021
6b1

Advies
Samenvatting advies: Zie ‘voorgesteld besluit’.

B&W advies gemeente Westerwolde

1

Aanleiding voor het advies:
De gemeente Westerwolde ontvangt incidenteel extra financiële middelen van het Rijk om
lokale culturele organisaties, die door de huidige COVID-19 maatregelen (ernstige) schade
hebben opgelopen of dreigen op te lopen, financiële ondersteuning te bieden. De gemeente is
vrij om te bepalen hoe de middelen worden ingezet, maar heeft wel een richtlijn voor een
verdeelsleutel meegekregen van het Rijk.
De gemeente wil zoveel mogelijk borgen dat deze middelen daar terechtkomen waar ze echt
nodig zijn. Niet iedere organisatie wordt in dezelfde mate getroffen of komt voor dezelfde
steun in aanmerking vanuit andere (landelijke en regionale) regelingen. Deze
compensatieregeling ligt nu aan het college voor ter vaststelling. Na vaststelling van deze
regeling kunnen de verkregen incidentele financiële middelen van het Rijk op effectieve en
gepaste wijze worden verdeeld.
Argumentatie / beoogd effect:
De Coronacrisis heeft in 2020 grote gevolgen gehad voor de culturele sector in de gemeente
Westerwolde. Publieksbijeenkomsten zijn grotendeels geannuleerd, terwijl de kosten (deels)
doorliepen. Het Rijk heeft daarom compensatiemiddelen beschikbaar gesteld om de culturele
sector te ondersteunen.
De extra kosten en inkomstenderving bij de culturele instellingen (podiumkunsten en
amateurkunst) in de gemeente Westerwolde zijn inmiddels opgevraagd. De musea verwerken
hun inkomstenderving in de jaarverslagen en jaarrekeningen over 2020 (indientermijn Asv: 1
juli 2021), waarna verrekening zal plaatsvinden.
Wijze van uitvoering:
Uitvoering geschiedt binnen de kaders van de Tijdelijke compensatieregeling
Coronamaatregelen gemeente Westerwolde ten behoeve van lokale culturele voorzieningen.
Relatie met bestaand beleid / eerder genomen besluiten / inkoop- en aanbestedingsbeleid: De
verwerking van de compensatieregeling vindt plaats binnen de kaders van de Algemene
Subsidieverordening Gemeente Westerwolde, zoals vastgesteld op 13 juni 2018.
Afstemming met interne of externe partijen: Interne werkgroep: twee beleidsadviseurs, een
juridisch adviseur, een financieel adviseur en twee subsidieverleners. Het advies en de
regeling zijn gebaseerd op de stukken van de gemeente Oldambt, die voor de uitwerking
ervan een extern projectbureau (Nautus) hebben ingeschakeld.
De betrokken instellingen zijn per brief benaderd over hoe zij de Corona-crisis hebben
ervaren en welke schade zij hebben opgelopen. Daarnaast is er ambtelijk periodiek contact
met de grotere (professionele) organisaties de gang van zaken te polsen.
Juridische aspecten: Intern heeft afstemming plaatsgevonden met de juridisch adviseur.
Personele / organisatorische consequenties: n.v.t.
Financiële consequenties / voorgestelde dekking:
De gemeente heeft via de septembercirculaire 2020 € 150.840,- aan compensatie vanuit het
Rijk ontvangen voor extra kosten (inkomstenderving) door de Coronacrisis. Bij het
raadsvoorstel van de septembercirculaire 2020, die in de raadsvergadering van december
2020 is vastgesteld, is het bedrag van deze compensatie gealloceerd aan de begroting.
B&W advies gemeente Westerwolde
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Dit bedrag wordt eenmalig door het Rijk ter beschikking gesteld. Het budget van € 150.840,voor coronacompensatie wordt bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021. De
coronacompensatie wordt vervolgens in 2021 besteed en verantwoord bij de 1e
bestuursrapportage in 2021.
Conform artikel 5 lid 3 van de financiële verordening is het college geautoriseerd om deze
uitgave te doen en daar achteraf verantwoording over af te leggen.
Communicatie aspecten intern of extern:
De subsidieregeling treedt in werking een dag na bekendmaking en zal actief worden
gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen.
Andere overwegingen: n.v.t.

B&W advies gemeente Westerwolde
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Programma 9 Inwoners en bestuur

Mip nummer 1932

Naam project:

Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen

Beleidsargumentatie:
(waarom?)

Harmoniseren en samenvoegen meerjarenramingen en opstellen Nota
Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen Westerwolde

Projectomschrijving:
(wat gaan we doen?)

Doel is het maken van één (nieuwe) nota onderhoud gemeentelijke gebouwen
voor de gehele gemeente, gebaseerd op een door de raad vast te stellen
conditieniveau. Hierin is al het gemeentelijk vastgoed opgenomen waarmee
tevens de basis is gelegd voor een strategisch vastgoedplan opdat strategische
keuzes kunnen worden gemaakt.

Is er een wettelijke
verplichting?

Nee

Totaal benodigd bedrag

€ 20.000,- + 21% btw = € 24.200,-

Voorbereidingskrediet?
(percentage of bedrag)
Dekking

€ 5.000,- + 21% btw = € 6.000 (afgerond)

Afschrijven in:

n.v.t.

BTW toets:

Voor een juiste btw labeling moet meer informatie worden verzameld. Voorlopig
krediet bruto aanvragen. De BTW labelling moet per pand worden bezien.

Toename onderhouds- of
exploitatielasten
Tijdpad:

voorbereiding
investering
Beslag op eigen uren:
voorbereiding
investering

2e kwartaal 2019
2019
10-15% van de normale beschikbare uren van 1 medewerker gedurende de
looptijd van het project.

Prioritering MT:

Hoog

