Besluitenlijst B&W 19 maart 2020
Regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Besluit: 1. Het regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang vast te stellen,
inclusief de werkagenda en de bijhorende planning.
2. Het regioplan ter kennisname aan te bieden aan het ministerie van VWS.
- Samenvatting: Door het ministerie van VWS is een versnellingsplan meerjarenagenda
beschermd wonen en maatschappelijke opvang opgesteld. Een onderdeel van deze
meerjarenagenda is dat alle regio’s afspraken vastleggen over de voorbereiding op de
decentralisatie en de samenwerking na 2022. Het regioplan beschermd wonen en
maatschappelijke opvang van de regio’s Noord en Midden Drenthe en Zuidwest Drenthe
legt de afspraken en acties vast voor onze voorbereiding op de decentralisatie.
Aanvalsplan beheersing eikenprocessierups
Besluit: 1. Het aanvalsplan eikenprocessierups 2020 vast te stellen.
2. Dit aanvalsplan en bijlagen ter kennisname aan de raad te sturen.
3. Het aanvalsplan door te ontwikkelen voor de jaren erna, inclusief stimulering van
natuurlijke vijanden.
En de gemeenteraad voor te stellen te besluiten:
4. Voor de uitvoering van het aanvalsplan beheersing eikenprocessierups een structureel
budget van € 60.000 beschikbaar te stellen, wat leidt tot een uitzetting van de begroting.
5. De aanvraag van het structurele budget van € 60.000 te verwerken in de
bestuursrapportage 2020 en de perspectiefnota 2021.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben zich voorbereid op de beheersing
van de eikenprocessierups in 2020. In een geactualiseerd aanvalsplan zijn, in lijn met de
concept landelijke leidraad, maatregelen opgenomen die brandharen voorkomen preventief - of rupsen met brandharen weghalen - curatief. Aan de hand van een
communicatieplan informeert het college de inwoners. Het college vraagt de raad om
extra budget voor deze maatregelen.
Toekomst schouwburg Ogterop
Besluit: 1. Zich tot het uiterste in te willen spannen om de schouwburgfunctie voor
Meppel te behouden.
2. Kennis te nemen van onderzoeken naar verzelfstandiging van Ogterop en renovatie
van het schouwburggebouw.
3. De raad voor te stellen het college van burgemeester & wethouders opdracht te geven
tot het nader onderzoeken van de mogelijkheden voor financiering van de renovatie van
de schouwburg en vervolgstappen in beeld te brengen.
4. De besluitvorming over verzelfstandiging aan te houden tot na besluitvorming over
renovatie.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders vinden Schouwburg Ogterop een
belangrijke voorziening voor Meppel. Het college ziet de urgentie van een investering in
de schouwburgaccommodatie. Hoewel er in de gemeentelijke begroting geen rekening is
gehouden met een dergelijke investering wil het college zich inzetten om financiering
mogelijk te maken en hierbij ook externe financieringsbronnen onderzoeken.
Besluitvorming over verzelfstandiging van Ogterop wordt aangehouden tot er
duidelijkheid is over renovatie.
Proeftuin buurtgezinnen
Besluit: 1. In te stemmen met een proeftuin buurtgezinnen voor de duur van 2 jaar in de
gemeente Meppel.
2. Hiervoor in 2020 maximaal € 45.070 beschikbaar te stellen en in 2021 € 47.000 euro.

3. De kosten van de proeftuin voor de gemeente Meppel te dekken uit het jeugdhulp
budget van 2020 en 2021.
4. Voor de proeftuin buurtgezinnen de opdracht te verlenen aan Stichting Buurtgezinnen.
- Samenvatting: Buurtgezinnen.nl is er voor alle gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar
die steun nodig hebben, maar niet op een eigen netwerk kunnen terugvallen. De
ondersteuningsvragen kunnen gericht zijn op ontlasting van de ouder(s) / verzorger(s),
opvoedingsvragen, praktische vragen met betrekking tot bijvoorbeeld financiën. De
problemen mogen niet te zwaar zijn, want dan volstaat informele hulp niet en is (ook)
professionele hulp nodig. Uit de praktijk is gebleken dat voornamelijk overbelaste
alleenstaande ouders, mantelzorg-gezinnen, vluchtelingen-gezinnen, gezinnen met
ouders met psychische problemen en gezinnen met een verstandelijk beperkte ouder
gebruik maken van Buurtgezinnen. De coördinator van Buurtgezinnen.nl bekijkt welk
steungezin passend is bij het wensprofiel van het vraaggezin. Informele hulp wordt
professioneel aangepakt door Buurtgezinnen.nl. Door de inzet van Buurtgezinnen.nl kan
zwaardere en duurdere vormen van jeugdhulp voorkomen worden door tijdige en
laagdrempelige ondersteuning.
Actualiseren en vaststellen van beleidsdocumenten over invordering belasting
Besluit: 1. Het college van burgemeester & wethouders besluit de leidraad invordering
vast te stellen.
2. Het college besluit het reglement automatische incasso gemeente Meppel en de
nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen te actualiseren.
- Samenvatting: De leidraad invordering invoeren om transparant te zijn naar de burger
over het invorderen van belastinggelden. Het reglement automatische incasso gemeente
Meppel en de nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen actualiseren.
Warmtetransitievisie
Besluit: 1. In te stemmen met de memo peilnota warmtetransitievisie en deze voor te
leggen aan de gemeenteraad;
2. De agendacommissie voor te stellen om de raad tijdens De Ronde te consulteren over
de warmtetransititievisie.
- Samenvatting: De gemeenteraad moet uiterlijk eind 2021 een warmtetransitievisie
vaststellen. Met een peilnota wordt de gemeenteraad nu geïnformeerd en voorzien van
een aantal peilpunten voor een nadere consultatie. Deze consultatie geeft richting aan de
startnotitie voor de warmtetransitievisie die vervolgens voor vaststelling aan de
gemeenteraad wordt aangeboden.
Beantwoording raadsvragen over De MensA en locatie Rechterenschool
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording.
- Samenvatting: Naar aanleiding van de behandeling van het bestemmingsplan
Dahliastraat is een overzicht van de beoogde locaties voor sociale woningbouw - op basis
van de prestatieafspraken met corporaties - aan de fracties in de raad gegeven. In dit
overzicht is ook de Rechterenschool - huidige locatie De MensA - opgenomen. In de
prestatieafspraken is deze locatie toegewezen aan Actium om sociale huurwoningen te
ontwikkelen. Voor de ChristenUnie fractie gaf dit aanleiding tot het stellen van vragen
over de voortgang van de plannen van Actium voor deze locatie en over het functioneren
van de MensA op deze specifieke locatie. Burgemeester & wethouders beantwoorden de
vragen.
Memo voortgang motie geurhinder en veehouderij
Besluit: In te stemmen met de memo over de afhandeling van de motie vreemd aan de
orde van de dag over geurhinder en veehouderij en biedt deze ter informatie aan de
gemeenteraad.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen een memo over geurhinder en
veehouderij vast en sturen deze aan de raad.

Ontwerp bestemmingsplannen en bijbehorende besluiten voor het
Transformatiegebied Noordpoort
Besluit: 1. Geen milieueffectrapportage op te stellen zoals bedoeld in artikel 7.19 Wet
milieubeheer;
2. In te stemmen met het ontwerp Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) bestemmingsplan
Meppel - Transformatiegebied Noordpoort;
3. In te stemmen met de ontwerp beleidsregel Kwalitatief beoordelingskader
Transformatiegebied Noordpoort;
4. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Meppel - Paraplubestemmingsplan
geluidzone scheepswerf;
5. In te stemmen met het ontwerpbesluit Meppel - Hogere waarden industrielawaai
geluidzone scheepswerf;
6. De kennisgeving van de voorbereiding van de bestemmingsplannen Meppel Transformatiegebied Noordpoort en Meppel - geluidzone Transformatiegebied
Noordpoort, te publiceren op 25 maart 2020 en de ontwerpbestemmingsplannen voor
een periode van 6 weken ter inzage te leggen met ingang van 26 maart 2020;
7. De ontwerpbeleidsregel Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort
en het ontwerpbesluit Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf
bekend te maken op 25 maart 2020 en voor een periode van 6 weken ter inzage te
leggen met ingang van 26 maart 2020.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het ontwerp Crisis- en
herstelwet bestemmingsplan Meppel - Transformatiegebied Noordpoort, het ontwerp
bestemmingsplan Meppel - Paraplubestemmingsplan geluidzone scheepswerf, de ontwerp
beleidsregel Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort en het
ontwerpbesluit Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf.
Hiermee wordt een grote stap gezet in het faciliteren van de gewenste transformatie van
het Transformatiegebied Noordpoort.
Vanwege actuele ontwikkelingen in wetgeving en in het gebied worden de plannen
opnieuw ter inzage gelegd. In deze periode kan een ieder zijn zienswijze kenbaar kan
maken.

