Besluitenlijst B&W 19 maart 2019
Kaders kleine initiatieven Steenbreek
Besluit: Het afspraken kader steenbreek / groenparticipatie vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders besluiten het beplanten van geveltuintjes
en boomspiegels altijd toe te staan wanneer deze voldoen aan bepaalde voorwaarden. De
informatie hierover wordt gepubliceerd op meppel.nl. Dit biedt duidelijkheid aan inwoners
en de kerngroep van Operatie Steenbreek Meppel over wat standaard is toegestaan en
waarover nog afstemming nodig is. Hiermee kan het vergroenen van de openbare ruimte
worden versneld. Dat fleurt de omgeving op, is goed voor de gezondheid, goed voor de
natuur, goed tegen hitte, en helpt mee om wateroverlast te verminderen.
Planschadeverhaalsovereenkomst Kolderveen 17
Besluit: Op grond van artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening (Wro) een
planschadeverhaalsovereenkomst met Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en
Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. (Stichting VVMG) aan te gaan voor de Kolderveen
17 te Nijeveen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders besluiten een
planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met Stichting Voorzieningen voor
Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. voor de Kolderveen 17 te
Nijeveen. Eerder hebben burgemeester & wethouders al besloten in principe mee te
werken aan een planologische procedure voor een woon- en logeerhuis voor
verstandelijke en meervoudig gehandicapten aan de Kolderveen 17 te Nijeveen. Nu de
planologische procedure is aangevraagd, wordt een planschadeverhaalsovereenkomst
gesloten.
Verkoop perceel bouwkavel op bedrijventerrein Oevers E
Besluit: Een reserveringsovereenkomst voor bouwkavel 28-33 bedrijventerrein Oevers E
aan te gaan.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om een
reserveringsovereenkomst voor bouwkavel 28-33 op bedrijventerrein Oevers E aan te
gaan
Stand van zaken beheerplan sport
Besluit: De raad met een memo in kennis stellen van de stand van zaken van het
beheerplan sport.
- Samenvatting: De raad is toegezegd voor de behandeling van de perspectiefnota 20202023 geïnformeerd te worden over de stand van zaken van het beheerplan sport.
Burgemeester & wethouders informeren de raad met een memo.
Startnotitie herijking subsidies sociaal domein
Besluit: In te stemmen met de startnotitie herijking subsidies sociaal domein.
- Samenvatting: In het interventieplan sociaal domein is een herijking van subsidies
aangekondigd. Dit voornemen is omgezet in een startnotitie, met daarin een schets voor
het proces. Burgemeester & wethouders stemmen in met de notitie, waarmee het
herijken van subsidies kan starten.
Subsidieverlening 2019 aan Welzijn Mensenwerk
Besluit: Aan Stichting Welzijn Mensenwerk (WMW) voor 2019 een beleidsgestuurde
contractfinanciering (BCF) subsidie te verlenen van € 1.512.311 - inclusief de huur van
De Plataan - voor de uitvoering van het werkplan 2019. Hieraan de voorwaarde koppelen
dat WMW meewerkt aan de totstandkoming van een subsidie-uitvoeringsovereenkomst
uiterlijk 30 april 2019.

- Samenvatting: Welzijn MensenWerk heeft een aanvraag ingediend voor subsidie voor
de uitvoering van het werkplan 2019. Op dit moment is de gemeente in overleg met
Welzijn MensenWerk over de inhoud van dit werkplan als onderdeel van de subsidieuitvoeringsovereenkomst. Burgemeester & wethouders hebben besloten vooruitlopend op
een overeenkomst subsidie te verlenen, zodat Welzijn MensenWerk aan financiële
verplichtingen kan voldoen.
Aanpassing voorschriften vergunning Industrieweg 19
Besluit: De voorschriften uit de revisievergunning 2016 voor Industrieweg 19 Meppel aan
te passen bij de eerstvolgende vergunningprocedure.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om de voorschriften uit de
revisievergunning 2016 aan te passen bij de eerstvolgende vergunningprocedure.
Stedenbouwkundige ontwikkelrandvoorwaarden URZO locatie
Besluit: De raad voor te stellen stedenbouwkundige ontwikkelrandvoorwaarden URZO
locatie vast te stellen.
- Samenvatting: Burgmeester & wethouders hebben stedenbouwkundige
ontwikkelrandvoorwaarden opgesteld voor de URZO locatie tussen winkelcentrum
Keyserstroom en het Slotplantsoen en stellen de raad voor deze vast te stellen als
publiekrechtelijk kader voor een toekomstige herontwikkeling van het gebied voor
woningen en winkels in de Kruisstraat.

