Besluitenlijst B&W 11 juni 2019
Gesprek met commissie bezwaarschriften - bezwaarbehandeling 2018
Besluit: 1. Kennis te nemen van de andere wijze van verslaglegging door de commissie
bezwaarschriften;
2. De burgemeester en gemeentesecretaris hierover het gesprek met de commissie aan
te laten gaan op basis van een memo met basale cijfers over de bezwaarbehandeling
2017 en 2018.
- Samenvatting: De commissie bezwaarschriften wil graag overgaan op een andere wijze
van verslaglegging. Door middel van een gesprek wil de commissie het college van
burgemeester & wethouders en de burgemeester informeren over trends en
aandachtspunten bij de bezwaarbehandeling. In de voorbereiding op dit overleg is een
overzicht met basale cijfers over de bezwaarbehandeling beschikbaar. Dit overzicht kan
ook worden gebruikt voor de communicatie over de bezwaarbehandeling.
Inzet eenmalig extra geld - € 500.000 - in openbare ruimte 2019, 2020 & 2021
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde werkzaamheden die de kwaliteit van de
openbare ruimte verbeteren.
- Samenvatting: Voor de komende 3 jaren is er € 500.000 extra beschikbaar gesteld voor
verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. € 125.000 voor 2019, € 125.000
voor 2020 en € 250.000 voor 2021. In samenspraak met de wijkplatforms is een lijst
opgesteld met uit te voeren werkzaamheden.
Artikel 32 vragen over zonnepanelen in Meppel
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad over de hoeveelheid zonnepanelen in Meppel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van
GroenLinks in de raad over de hoeveelheid zonnepanelen in Meppel.
Europese gehandicaptenparkeerkaart - verlengen met passend tarief
Besluit: Memo ter informatie aan de raad voorleggen.
- Samenvatting: Een Europese gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.
Voordat de kaart verloopt, moet de aanvrager een aanvraag doen om zijn of haar kaart
te mogen behouden. Een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen en verlengen in de
gemeente Meppel kost € 28,45. De kosten die de gemeente maakt voor de verlening van
een gehandicaptenparkeerkaart, als sprake is van een verlenging waarbij geen medische
keuring noodzakelijk is, zijn meer dan € 70 per aanvraag. De gemeente Meppel hanteert
dus op dit moment geen kostendekkende leges voor het verlengen van de
gehandicaptenparkeerkaart.
Gedragsregels ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting
Besluit: Instemmen met gedragsregels ter voorkoming van psychosociale
arbeidsbelasting.
- Samenvatting: Naar aanleiding van een inspectie van de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid zijn onder andere gedragsregels opgesteld, waarin duidelijk verwoord
wordt welk gedrag geaccepteerd wordt en welk gedrag niet geaccepteerd wordt.
Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer over 2018
Besluit: 1. Het verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente
Meppel over 2018, inclusief de verbeterpunten, vast te stellen;
2. De memo en het verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente
Meppel over 2018 ter kennisgeving aan de Raad te sturen;

3. Het verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Meppel over
2018 ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten van Drenthe sturen.
- Samenvatting: Sinds de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrtg),
op 1 oktober 2012, wordt de verantwoording over het archiefbeheer getoetst aan het
model-archiefkader van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) door middel van
kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). De beantwoording van deze KPI’s is de leidraad
voor het opstellen van het jaarverslag archiefbeheer 2018. Met het jaarverslag wordt
voldaan aan de verplichting tot verslaglegging op basis van de archiefverordening 2016.
Met het jaarverslag en de publicatie ervan op de gemeentelijke website is de informatie
over het archiefbeheer in Meppel openbaar.
Oevers S
Besluit: 1. Kennis te nemen van het rapport: Oevers S, Vraag- en Ontwikkelingsprofiel;
2. De agendacommissie te verzoeken in het najaar de regionale havenontwikkeling bij de
raad te agenderen;
3. De gemeenteraad te informeren met een memo als ook het rapport.
- Samenvatting: 14 februari 2018 is de gemeente Meppel een intentieovereenkomst met
de gemeente Staphorst aangegaan voor het uitvoeren van een gezamenlijk
haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot de realisatie van Oevers S. Het streven is
nog tijdens de collegeperiode 2018-2022 een besluit te nemen over de ontwikkeling van
een watergebonden bedrijventerrein op deze locatie. Burgemeester & wethouders hebben
in het college-uitvoeringsprogramma aangekondigd om met de raad vooraf de discussie
te willen voeren over het type bedrijvigheid. De raad wordt gevraagd dit najaar de
havenontwikkeling te agenderen om zo mogelijkheden en beperkingen te kunnen
bespreken.

