Besluitenlijst B&W 17 september 2019
Onderzoek naar kwalitatieve en kwantitatieve vraag bedrijventerreinen
Besluit: 1. Kennis te nemen van het Marktonderzoek Bedrijventerreinen Meppel;
2. Het bestemmingsplan voor Blankenstein te verruimen door de bedrijvenlijst met de
specifieke SBI-codes uit te breiden;
3. Het bestemmingsplan Oevers E te verruimen door 'moeten wonen' naar 'ook kunnen
wonen' toe te staan;
4. Mee te werken aan het schuifruimte onderzoek Oevers B.
- Samenvatting: Er is een marktonderzoek uitgevoerd om te bepalen hoe de Meppeler
bedrijventerreinen er kwalitatief en kwantitatief voorstaan in een veranderde
economische tijd. Hieruit komen een aantal aanbevelingen naar voren die burgemeester
& wethouders overnemen; waaronder de verruiming van vestigingsmogelijkheden op
Blankenstein en Oevers E. Daardoor kan op korte termijn ingespeeld worden op de
wensen en behoeftes van de markt rekening houdend met de Meppeler en regionale
vraag.
75 jaar Vrijheid in de gemeente Meppel in 2020
Besluit: 1. Lokale initiatieven rondom 75 jaar Vrijheid in de gemeente Meppel te
ondersteunen;
2. Voor de ondersteuning van deze initiatieven de raad via de primitieve
programmabegroting 2020 voor te stellen € 15.000 beschikbaar te stellen;
3. De raad hier over te infomeren met een memo.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om lokale initiatieven rond
75 jaar Vrijheid te ondersteunen en daarvoor € 30.000 aan subsidies te verstrekken.
Voor ondersteuning van deze initiatieven stellen burgmeester & wethouders de raad voor
om eenmalig en maximaal een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen en dit te
verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging, Bestuursrappportage 2020. De
andere € 15.000 komt van de Provincie Drenthe. De raad wordt geïnformeerd met een
raadsmemo.
Raadsvragen Engelgaarde
Besluit: De vragen volgens artikel 32 reglement van orden van de fractie van de VVD
over natuurgebied Engelgaarde te beantwoorden zoals aangegeven op het daarvoor
bestemde format.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fractie
van de VVD over het natuurgebied Engelgaarde.

