Besluitenlijst B&W 17 december 2019

Bezwaarschrift tegen afhandeling Wet openbaarheid van bestuur verzoeken
Besluit: Het advies van de commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aannemen,
maar het eerder genomen besluit in stand te laten.
- Samenvatting: De commissie bezwaarschriften adviseert een verzoek niet aan te
merken als een verzoek volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en af te
handelen op een andere grondslag dan gekozen in een besluit van 20 augustus 2019. Het
besluit van 20 augustus is genomen op grond van de Algemene wet bestuursrecht en niet
op grond van de Wob. Anders dan de commissie bezwaarschriften zijn burgemeester &
wethouders van mening dat een besluit om het Wob-verzoek niet als zodanig aan te
merken een besluit is en niet afgedaan kan worden als een feitelijke mededeling.
Regionale bodemkwaliteitskaart PFAS
Besluit: De (regionale) bodemkwaliteitskaart PFAS vast te stellen.
- Samenvatting: De toegestane achtergrondwaarde PFAS was vanaf juli 2019 landelijk
gelijk aan de detectiewaarde. Tegen de verwachting in werd bijna overal in de bodem
PFAS aangetroffen, waardoor grond niet meer eenvoudig buiten de projectgrenzen
verwerkt kon worden. 1 december heeft de minister nieuwe achtergrondwaarden
vastgesteld. Uit onderzoek blijkt de gemiddelde achtergrondwaarde in Drenthe hieronder
te liggen. Op basis van de landelijke achtergrondwaarden en het provinciale onderzoek is
een nieuwe regionale bodemkwaliteitskaart voor PFAS opgesteld.
Organiseren van verdeelprocedure vergunning speelautomatenhal
Besluit: 1. De burgemeester besluit de procedure voor het verlenen van de schaarse
vergunning voor een speelautomatenhal te starten.
2. De burgemeester besluit voortzetting van de activiteiten van de bestaande
speelautomatenhal zonder vergunning te gedogen totdat de verdeelprocedure is
afgerond.
3. De bekendmaking van de nadere regels speelautomatenhallen en de verordening
speelautomatenhallen uit te stellen tot na 1 januari 2020.
- Samenvatting: De burgemeester maakt bekend dat er een vergunning beschikbaar
komt voor een speelautomatenhal in Meppel en start de verdelingsprocedure. Het
burgemeester heeft een uitspraak gedaan over het te hanteren overgangsrecht ten
aanzien van de bestaande vergunninghouder. De verordening speelautomatenhallen en
de nadere regels speelautomatenhallen worden gepubliceerd na 1 januari 2020.
Monumentale waarde molen De Vlijt
Besluit: 1. De procedure voor mogelijke aanwijzing tot gemeentelijk monument op te
starten voor molen De Vlijt, gelegen aan de Sluisgracht 20, 20a. Hiervoor de
erfgoedverordening Meppel 2017 als kader te gebruiken;
2. Een waardenstellingsonderzoek voor dit pand te laten uitvoeren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders besluiten, naar aanleiding van het verzoek
van het bestuur van molen De Vlijt, om de procedure te starten voor een mogelijke
aanwijzing van de molen tot gemeentelijk monument. Onderdeel van de procedure is het
uitvoeren van een waardenstellingsonderzoek.
Dillenweg 1 Nijeveen - principeverzoek bouwen tweede woning
Besluit: In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan een planologische
procedure voor het realiseren van een tweede woning in het hoofdgebouw van Dillenweg
1 te Nijeveen.

- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in principe, onder voorwaarden,
in met het realiseren van een tweede woning op het perceel Dillenweg 1 Nijeveen. Deze
woning zal gerealiseerd worden in het hoofdgebouw van de bestaande woning.
Planning & control cyclus 2020
Besluit: 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en de resulterende planning
en deze vast te stellen voor het jaar 2020 rekening houdend met de argumenten,
kanttekeningen en de raadsagenda;
2. In 2020 de planning & control cyclus voor 2021 en verder te vernieuwen in ambtelijk
en bestuurlijk samenspel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de planning voor de planning &
control cyclus 2020 vast.
Management letter accountant 2019
Besluit: De management letter 2019 van BDO accountants ter kennisgeving aan te
nemen.
- Samenvatting: De accountant voert jaarlijks een interim controle uit op de
toereikendheid van de interne beheersmaatregelen, de rechtmatigheid en overige
relevante zaken voor de bedrijfsvoering. De uitkomsten van deze controle zijn door de
accountant vervat in een management letter. Burgemeester & wethouders nemen hier
kennis van en formuleren opdrachten ter verbetering.
Afwegingskader verkoop aandelen
Besluit: Het afwegingskader verkoop aandelen ter vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad.
- Samenvatting: In het afwegingskader verkoop aandelen staan onder meer publiek
belang, de mate van zeggenschap en het financiële belang. Het afwegingskader zal
worden gebruikt bij voorstellen tot de verkoop van aandelen BNG, Enexis en Wadinko.
Mandaatregister
Besluit: De wijzigingen in het mandaatregister in hoofdstuk 4 personeel vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen wijzigingen vast in het
mandaatregister voor de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per januari
2020. De wijziging betreft hoofdstuk 4, personeel.
Beheerregeling informatiebeheer
Besluit: 1. De beheerregeling informatiebeheer Meppel vast te stellen;
2. Het besluit informatiebeheer Meppel 2016 in te trekken;
3. De beheerregeling informatiebeheer Meppel ter kennisname toe te sturen naar
Gedeputeerde Staten van Drenthe.
- Samenvatting: Op 13 december 2016 is door burgemeester & wethouders het besluit
informatiebeheer. In het oordeel archiefzorg over 2016 door de toezichthouder, Provincie
Drenthe, werd benoemd dat het niet duidelijk is wie intern verantwoordelijk is voor het
toezicht op de beschreven verantwoordelijkheden en wie als beheerder van de
archiefbewaarplaats, of het digitale equivalent daarvan, moet worden beschouwd. Dit is
aangepast met het vaststellen van de beheerregeling informatiebeheer.
Correctie tarieven Thuishulp 2020
Besluit: 1. In afwijking van het besluit van 19 november 2019 de uurtarieven voor
thuishulp met ingang van 30 december 2019 vast te stellen op € 27,45 voor basis,
€ 27,83 voor plus en € 24,16 voor schoonmaak.
2. De overige besluitvorming van 19 november 2019 met betrekking tot thuishulp
ongewijzigd te handhaven.
- Samenvatting: Gebleken is dat de eerder vastgestelde tarieven niet juist zijn. Deze fout
wordt met dit besluit hersteld.

Voortzetting spoedpoli verwarde personen
Besluit: 1. Samen met de overige Drentse gemeenten de overeenkomst van opdracht
spoedpoli 2019-2020 te sluiten met GGZ Drenthe.
2. Burgemeester van Hoogeveen te machtigen om de overeenkomst namens Meppel te
ondertekenen.
- Samenvatting: In 2017 is gestart met de spoedpoli voor personen met verward gedrag.
Voor de voortzetting van de spoedpoli verwarde personen is financiering nodig. Er heeft
een onderzoek plaatsgevonden in 2019 over de gewenste financiële verdeling
(gemeenten - zorgverzekeraar) De overeenkomst uit 2017 is nu herzien en er is sprake
van een nieuwe verdeling van de financiering. Gemeenten betalen geen 100% meer,
maar 21% van de kosten.
Uitvoering hoorplicht & verkennend onderzoek Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
Besluit: 1. Samen met de 10 Drentse gemeenten (exclusief gemeente Westerveld) de
hoorplicht van de Wet verplichte GGZ provinciaal in te voeren.
2. GGD Drenthe (tijdens kantoortijden) en Zorgcentrale Noord (buiten kantoortijden) de
opdracht verlenen om de hoorplicht van de Wet verplichte GGZ uit te voeren voor de
periode van 1 jaar, met ingang van 1 januari 2020.
3. Aan te sluiten bij de afspraken van de 11 andere Drentse gemeenten voor het
provinciaal uitvoeren van het verkennend onderzoek door GGD Drenthe. Hierbij
nadrukkelijk een sleutelpositie te zien voor het sociaal team Meppel en ook een
ontwikkeling naar die lokale inbedding te willen zien.
4. De kosten te verdelen naar rato van de te ontvangen rijksmiddelen die elke gemeente
ontvangt. Voor de gemeente Meppel betekent dit in 2020 € 19.496 voor het verkennend
onderzoek (jaarbedrag) en € 2.352 voor de hoorfunctie.
5. De kosten van de gemeente Meppel te dekken uit de ontvangen rijksbijdrage voor de
Wet verplichte GGZ voor 2020.
6. Aan de hand van een evaluatie in 2020 bepalen of de opdrachten worden voortgezet,
waarbij de voorwaarden kunnen worden aangepast.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders besluiten dat zij de uitvoering van de
hoorplicht in het kader van de Wet verplichte GGZ gedurende één jaar provinciaal wil
uitvoeren. GGD Drenthe en Zorgcentrale Noord zijn hierin de uitvoerende partijen. Voor
de uitvoering van het verkennend onderzoek in het kader van de WvGGZ willen
burgemeester & wethouders aansluiten bij de afspraken van de andere 11 gemeenten
met de GGD als uitvoeringspartner. Zij geeft nadrukkelijk aan daarbij een sleutelpositie
te zien voor het sociaal Team Meppel. De uitvoering van de nieuwe WvGGZ blijft in
Meppel, met wat nu bekend is, binnen de door het Rijk beschikbare gestelde middelen.
Subsidieverlening evenementen voor het jaar 2020
Besluit: Subsidies voor evenementen te verlenen in 2020, in totaal een bedrag van
€ 11.400,58, aan de organisaties en instellingen conform bijlage.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen subsidies voor evenementen aan
diverse organisaties en instellingen; in totaal € 11.400,58.
Eenmalig verstrekken aanvullende subsidie 2019 Meppeler Handelsvereniging
Besluit: Eenmalig een aanvullende subsidie van € 8.736 in 2019 te verstrekken aan de
Meppeler Handelsvereniging voor de organisatie van activiteiten in de binnenstad.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verstrekken in 2019 eenmalig een
aanvullende subsidie van € 8.736 aan de Meppeler Handelsvereniging voor de organisatie
van activiteiten in de binnenstad.
Subsidieverlening voor het jaar 2020
Besluit: 1. Subsidies 2020 te verlenen aan de organisaties en instellingen
2. Dorpshuis De Schalle geen accountantsverklaring hoeft te overleggen bij de
verantwoording 2020.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen voor 2020 subsidies aan diverse
organisaties en instellingen.

Vaststelling subsidies 2018 Stichting Donderdag Meppeldag
Besluit: De verleende subsidies in 2018 van € 50.533 en € 15.000 aan Stichting
Donderdag Meppeldag vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders in 2018 van € 50.533 en €15.000 aan
Stichting Donderdag Meppeldag vast. Deze bedragen zijn eerder als voorschot uitbetaald.
Uit de inhoudelijke en financiële verantwoording en de samenstellingsverklaring van
Stichting Donderdag Meppeldag blijkt dat de activiteiten hebben plaatsgevonden conform
de subsidieaanvraag en het besluit tot subsidieverlening. Er is getoetst of de verleende
subsidies zijn besteed aan de activiteiten waarvoor de subsidies zijn verleend en er hoeft
geen bedrag verrekend of teruggevorderd te worden.
Bouw 2de woning op perceel Westerstouwe 16 Meppel
Besluit: 1. In principe en onder voorwaarden mee te werken aan de bouw van een
tweede woning op het perceel Westerstouwe 16 Meppel.
2. Initiatiefnemer schriftelijk te informeren via een brief.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders zijn in principe en onder voorwaarden
bereid mee te werken aan de bouw van een tweede woning op het perceel Westerstouwe
16 Meppel. Gezien de oppervlakte van de huidige achtertuin is een nieuwe woning hier
ruimtelijk en stedenbouwkundig gezien aanvaardbaar.

