Besluitenlijst B&W 12 maart 2019
Raadsvragen over vernieuwing van het prostitutiebeleid
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad van de fractie van GroenLinks over vernieuwing van het
prostitutiebeleid.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van
GroenLinks in de raad over vernieuwing van het prostitutiebeleid.
Plaatsen van windmolens en zonneweides
Besluit: In te stemmen met een memo plaatsen windmolens / zonneweides en deze via
de griffie de raad ter kennisname aan te bieden.
- Samenvatting: Op diverse plekken in Nederland worden windmolens en zonneweides
geplaatst. In een aantal gevallen niet vanuit een lokaal initiatief maar door ondernemers.
De gemeente wil de regie hebben over waar en welke duurzame energieopwekking
plaatsvindt. Het blijkt dat het geldende planologische kader voldoende bescherming geeft
tegen ongewenste acties tot plaatsing van windmolens en zonneweides.
Verkoop bouwkavel 19 bedrijventerrein Noord II
Besluit: 1. Het perceel bouwkavel, nummer 19, gelegen op het bedrijventerrein Noord II,
te verkopen, conform de koopovereenkomst.
2. Af te wijken van de algemene verkoopvoorwaarden.
3. In te stemmen met de koopovereenkomst.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om bouwkavel 19 op
bedrijventerrein Noord II te verkopen.
Beslissing op bezwaar op invorderingsbesluit Milieustraat Meppel
Besluit: 1. In afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften te besluiten
het bezwaarschrift van Milieustraat Meppel BV ongegrond te verklaren. Dit houdt in dat
de invorderingsprocedure bij Milieustraat Meppel BV wordt voortgezet.
2. Ter voortzetting van de invorderingsprocedure te besluiten aan Milieustraat Meppel BV
een aanmaning te verzenden conform artikel 4:112 Algemene wet bestuursrecht.
- Samenvatting: 21 november 2018 heeft Milieustraat Meppel BV een bezwaarschrift
ingediend tegen een besluit van burgemeester & wethouders van 15 november 2018 om
tot een invordering van verbeurde dwangsommen, voor een bedrag van € 50.000, over
te gaan. De dwangsommen zijn verbeurd omdat bedrijfsafval niet op de voorgeschreven
wijze werd opgeslagen. De commissie bezwaarschriften heeft naar aanleiding van de
stukken en de zitting geadviseerd om het besluit te herroepen. Burgemeester &
wethouders nemen het advies van de commissie over voor zover het gaat op het
verduidelijken van de controlerapporten, maar wijzen dit af voor zover het gaat over het
herroepen van het invorderingsbesluit.

