Besluitenlijst B&W 15 oktober 2019
Doorontwikkeling prestatie management team Zuid Drenthe (PMT)
Besluit: 1. In stemmen met de offerte van BMC met betrekking tot de doorontwikkeling
van het prestatie management team Zuid Drenthe.
2. In stemmen met de financiering van bovengenoemd advies via de afrekening naar
rato van de rijksbijdrage.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen vast dat de afspraken om op
regionaal niveau te komen tot een goede invulling van jeugdzorg zijn afgestemd in
december 2016 voor de jaren 2016 en 2017. Daarbij is aangegeven dat verlenging van
het prestatie management team Zuid Drenthe tot de mogelijkheden behoort.
Abonnementstarief Wmo
Besluit: 1. In te stemmen met de voorgestelde beleidskeuzes behorend bij de invoering
van het abonnementstarief en deze op te nemen in de verordening sociaal domein;
2. In te stemmen met het laten vallen van artikel 122 Overgangsbepaling en artikel 123
Intrekking van de verordening uit de verordening sociaal domein Meppel 2019;
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de wijzigingen in de verordening sociaal
domein Meppel 2019.
- Samenvatting: Het kabinet heeft besloten om per 1 januari 2020 een
abonnementstarief van € 19 per maand in te voeren voor Wmo maatwerkvoorzieningen
en voor algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame
hulpverleningsrelatie. Dit besluit betekent dat Meppel acht beleidskeuzes moet maken
over de invoering van het abonnementstarief. Deze beleidskeuzes zijn:
• De gemeente vraagt een eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening Wmo. En vraagt
geen eigen bijdrage voor een algemene voorziening.
• De gemeente voert geen minimabeleid op het abonnementstarief
• De gemeente neemt het landelijk geldende tarief van € 19 per maand op in de
verordening en stelt dit niet naar beneden bij.
• Voor de maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen die staan vermeld in
bijlage 2 wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
• De ouderbijdrage wordt niet verplicht gesteld bij een woningaanpassing voor een
minderjarige.
• In de gemeente zijn geen algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame
hulpverleningsrelatie.
• Het abonnementstarief wordt niet toegepast op het collectief vervoer. Inwoners blijven
betalen naar gebruik van de taxi-pas.
• Contractmanagement en inkoop gaan de komende periode na welke contracten of
samenwerkingsafspraken aangepast worden.
De Adviesraad Sociaal Domein is gekend en kan zich vinden in het voorstel. De raad
wordt voorgesteld de verordening sociaal domein aan te passen op dit onderwerp en
twee technische wijzigingen door te voeren.
Notitie procedure grondreservering
Besluit: In te stemmen met de procedure - werkwijze met betrekking tot de
grondreserveringen, zoals één en ander is verwoord in de notitie procedure
grondreserveringen voor woningbouw- en bedrijfskavels.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten in te stemmen met de
procedure - werkwijze welke geldt voor reservering van bouwkavels en bedrijfsterreinen
ten behoeve van particulieren en ondernemers.

Asbest
Besluit: 1. In te stemmen met de wijziging van het mandaatbesluit milieutaken directeur
RUD Drenthe;
2. De raad met een memo te informeren over de ontwikkelingen rond asbestdaken.
- Samenvatting: De gemeente wil het verwijderen van asbestdaken stimuleren, ook al is
het wettelijke verbod op asbestdaken uitgesteld. De raad wordt geïnformeerd over de
ontwikkelingen. Verder hebben burgemeester & wethouders ingestemd met de
actualisering van het mandaatbesluit voor de RUD Drenthe voor toezicht en handhaving
met betrekking tot asbest.
Raadsvragen over laaggeletterdheid
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad over laaggeletterdheid.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van
Sterk Meppel in de raad over laaggeletterdheid.
Belastingverordeningen 2020
Besluit: De raad voor te stellen:
1. De wijzigingsverordening onroerende zaakbelastingen vast te stellen;
2. De wijzigingsverordening marktgelden vast te stellen;
3. De wijzigingsverordening rioolrechten vast te stellen;
4. De tarieventabel reinigingsheffingen vast te stellen;
5. De tarieventabel binnenhavengelden vast te stellen;
6. De tarieventabel leges vast te stellen;
7. De tarieventabel precariobelasting vast te stellen;
8. De tarieventabel lijkbezorgingsrechten vast te stellen;
9. De tarieventabel parkeerbelastingen vast te stellen.
- Samenvatting: In de belastingverordeningen 2020 zijn de financiële uitgangspunten
verwerkt, zoals genoemd in de perspectiefnota 2020-2023. De inflatiecorrectie is
vastgesteld op 1,7%.
5% korting op subsidies 2020
Besluit: In te stemmen met de wijze waarop de financiële taakstelling korting subsidies
2020 gerealiseerd kan worden.
- Samenvatting: De gemeente verstrekt per jaar € 4.900.000 aan subsidie. In de
perspectiefnota 2020-2023 is afgesproken dat in 2020 op alle te verstrekken subsidies
een korting van 5% wordt toegepast na het toepassen van een inflatiecorrectie van
1,7%. Dit leidt tot een taakstelling van € 225.000 in 2020. Deze is verwerkt in de
begroting. Voor de uitvoering van de generieke korting op alle subsidies is onderzocht of
er knelpunten zijn die de uitvoering hiervan belemmeren waardoor de financiële
taakstelling niet gerealiseerd kan worden.
Raadsvragen over afblazen zonnepanelen op De Schalle
Besluit: Instemmen met de beantwoording vragen volgens artikel 32 reglement van orde
van de raad over zonnepanelen op dorpshuis De Schalle.
- Samenvatting: De fractie van GroenLinks in de raad heeft vragen gesteld naar
aanleiding van een bericht in de Meppeler Courant waarin de Energiecoöperatie
Duurzaam Nijeveen aangeeft af te zien van het vestigen van een postcoderoos op De
Schalle. De vragen gaan over de door de gemeente gevraagde vergoeding voor de huur
van het dak, de plannen die de gemeente zelf heeft met het dak van De Schalle, de
hoeveelheid zonnepanelen op daken die is gerealiseerd en de duur van het proces om
tussen gemeente en de energiecoöperatie tot overeenstemming te komen.
Jaarverslag klachtbehandeling
Besluit: 1. Het jaarverslag interne klachtbehandeling 2017-2018 gemeente Meppel vast
te stellen;

2. In te stemmen met de raadsmemo klachtbehandeling gemeente Meppel 2017-2018 en
de jaarverslagen over de interne en externe klachtbehandeling ter informatie naar de
raad te sturen.
- Samenvatting: Een ieder heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze
waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem, haar of
een ander heeft gedragen. In tweede instantie kan een klager zijn, haar klacht
voorleggen aan een onafhankelijke, externe klachtinstantie.
Over de klachtbehandeling 2017-2018 is een verslag gemaakt. In dit verslag wordt
cijfermatig en op inhoud gerapporteerd over de klachtbehandeling door de gemeente
zelf, de zogenaamde interne klachtbehandeling. Het jaarverslag over 2018 van de
externe klachtinstantie is ter informatie bijgevoegd.
Met het vaststellen van het jaarverslag over de interne klachtbehandeling en de
beschikbaarheid daarvan op de gemeentelijke website voldoen burgemeester &
wethouders aan de publicatieplicht in de Algemene wet bestuursrecht.
Aanwijzen Kruisstraat 6 als gemeentelijk monument
Besluit: 1. Het object Kruisstraat 6 te Meppel op het perceel kadastraal bekend MPL00
sectie A nummer(s) 8804 aan te wijzen tot gemeentelijk monument als bedoeld in artikel
3.1 van de erfgoedverordening Meppel 2010, waarbij voor de motivatie van de
aanwijzing wordt verwezen naar de waardestelling in de redengevende omschrijving, die
als bijlage aan dit besluit is toegevoegd en onlosmakelijk deel uit maakt van dit besluit;
2. De transformatiestudie d.d. 15 augustus 2019 vast te stellen, waarbij dit document
voor een ontwikkelende partij het vertrekpunt vormt bij herontwikkeling van de locatie.
- Samenvatting: Er is een aanvraag gedaan om het pand Kruisstraat 6 te Meppel aan te
wijzen als gemeentelijk monument. Er is hiervoor extern advies ingewonnen bij Het
Oversticht, waarbij onder meer de waardevolle en minder waardevolle elementen nader
in kaart zijn gebracht. Dit advies is voorgelegd aan de gemeentelijke
monumentencommissie, die eveneens adviseert het pand aan te wijzen als gemeentelijk
monument. Met het hiervoor geformuleerde concept-besluit wordt het ingewonnen advies
opgevolgd. Om de te verwachten transformatie van het gebouw in het kader van een
gebiedsontwikkeling soepel te laten verlopen is een transformatiestudie opgesteld, dat
moet helpen de monumentale waarden van het gebouw te incorporeren in een
ontwikkelplan voor dit gebied.

