Besluitenlijst B&W 13 oktober 2020
Vaststelling subsidies 2019 en 2018 boven € 5.000
Besluit: 1. Verleende subsidies voor 2019 en 2018 conform overzicht oktober 2020 vast
te stellen.
2. Aan Stichting Schuldhulp Meppel de aanvullende voorwaarde op te leggen dat er in
2020 alsnog 5 extra maatjes worden opgeleid.
3. Aan Stichting Leenfonds de aanvullende voorwaarde op te leggen om jaarlijks een
financieel overzicht aan te leveren en de beperkende voorwaarde 'gezinnen met kinderen'
te wijzigen in 'huishoudens binnen de gemeente Meppel'.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen verleende subsidies voor 2019 en
2018 vast.
Informatiebijeenkomst klimaatadaptatie tijdens De Ronde 5 november 2020
Besluit: De agendacommissie van de raad voor te stellen een informatiebijeenkomst over
klimaatadaptatie te agenderen voor De Ronde van 5 november 2020.
- Samenvatting: Voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie moet de gemeente
samen met haar partners in de werkregio Fluvius aan de slag om in 2050
klimaatbestendig en water-robuust te zijn. Om op korte termijn in gezamenlijkheid met
alle belanghebbenden stappen te kunnen zetten, wordt een regionale adaptatie strategie
(RAS) opgesteld. Om tot een breed gedragen RAS te komen, is het belangrijk dat ook de
raad in dit proces wordt meegenomen.
Herziene begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Reestmond
Besluit: 1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2020 van de gemeenschappelijke
regeling Reestmond.
2. Kennis te nemen van de memo Oplossing in de impasse van de gemeenschappelijke
regeling Reestmond.
3. De verhoogde bijdrage van € 615.000 van de herziene begroting 2020 ten opzichte
van de primaire begroting 2020, geheel in 2020 te voldoen aan Reestmond.
4. De raad voor te stellen: I. De concept herziene begroting 2020 van Reestmond voor
kennisgeving aan te nemen en;
II. Geen zienswijze in te dienen op de concept herziene begroting 2020 van Reestmond.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen aan de raad voor om geen
zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2020. De raad wordt ingelicht over de
oplossing die in het dagelijks bestuur van Reestmond is bereikt voor het oplossen van
een impasse over gemeentelijke bijdragen.
Ontwerpbestemmingsplan Meppel - Zuideinde 28
Besluit: 1. In te stemmen met de reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan
Meppel - Zuideinde 28.
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Meppel - Zuideinde 28.
3. Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan Meppel - Zuideinde 28 voor zes weken ter
inzage te leggen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben ingestemd met het
ontwerpbestemmingsplan Meppel - Zuideinde 28. Met het nieuwe bestemmingsplan
wordt de bouw van 32 zorgappartementen mogelijk gemaakt ter plaatse van het
voormalige postkantoor. Deze zorgappartementen worden in gebruik genomen door
Cosis. De Centrumbestemming die onder andere detailhandel mogelijk maakt vervalt
hiermee voor dit perceel. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage
gelegd.

Ervaringsdeskundigheid armoede en sociale uitsluiting
Besluit: 1. In te stemmen met continueren van de inzet ervaringsdeskundige armoede en
sociale uitsluiting voor in ieder geval de jaren 2021 en 2022.
2. Evaluatie inzet ervaringsdeskundigheid uit te voeren uiterlijk op 1 juli 2022.
- Samenvatting: De inzet van een ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting
heeft al tot diverse positieve resultaten geleid rondom de aanpak van armoede en
schulden. Zoals het organiseren van activiteiten voor de doelgroep in samenspraak met
onze netwerkpartners en het in de samenleving bijeen brengen van vraag en aanbod
rondom kosteloos te verstrekken laptops ten tijde van de coronacrisis. De inbreng van de
ervaringsdeskundige is ook binnen toekomstige beleidsontwikkelingen en uitvoering
gewenst. Om deze redenen wordt voorgesteld de inzet van de ervaringsdeskundige te
verlengen voor de jaren 2021 en 2022 en de inzet uiterlijk op 1 juli 2022 te evalueren.
Ledenraadpleging VNG arbeidsvoorwaardennota 2021
Besluit: 1. In te stemmen met de arbeidsvoorwaarden nota 2021.
2. Niet in te stemmen met de voorstellen met betrekking tot de harmonisatie van het
verlof.
3. De gemeentesecretaris te laten reageren richting de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten - VNG namens het college. (N.B. de gemeentesecretaris zal ook reageren
namens de werkgeverscommissie van de gemeenteraad).
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met de
arbeidsvoorwaardennota 2021 met uitzondering van de voorstellen met betrekking tot de
harmonisatie van het verlof.
Beantwoording raadsvragen stadsbus
Besluit: De vragen van de ChristenUnie (CU) en de Partij van de Arbeid (PvdA) omtrent
de stadsbus beantwoorden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fracties
van ChristenUnie en PvdA over de stadsbus.
Aanwijsbesluit parkeren & beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en
-ontheffingen
Besluit: 1. In te stemmen met: aanwijsbesluit parkeren 2021 gemeente Meppel, en
hiermee het besluit parkeren vastgesteld op 17 december 2009 in te trekken.
2. In te stemmen met: beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en -ontheffingen 2021
gemeente Meppel.
- Samenvatting: Het beleidsplan parkeren, herijking 2017 is 19 oktober 2017 door de
raad vastgesteld. Het juridisch kader is hierop aangepast. De update van de
parkeerregelgeving gemeente Meppel omvat:
1. Aanwijsbesluit parkeren 2021 gemeente Meppel, het aanwijzen van weggedeelten,
tijdstippen en wijze van betalen parkeerbelasting op een parkeerapparatuurplaats.
2. Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en -ontheffingen 2021 gemeente Meppel,
nadere bepalingen ten aanzien van vergunningen en ontheffingen.

