Besluitenlijst B&W 19 mei 2020
Subsidie 2020 huisvesting van Icare en GGD in Het Palet
Besluit: Een subsidie van maximaal € 10.549,67 te verlenen aan zowel Icare als de GGD
ter compensatie in de huisvestingslasten van Het Palet in 2020.
- Samenvatting: Voor gezamenlijke uitvoering van de opvoed- en opgroeiondersteuning
interventieniveau 1 t/m 3 worden de kernpartners Icare, GGD en Welzijn MensenWerk
gecompenseerd voor de huisvestingslasten in Het Palet in 2020. De subsidie aan Welzijn
MensenWerk maakt sinds 2016 onderdeel uit van beleidsgestuurde contractfinanciering.
Hierover hebben burgemeester & wethouders een besluit genomen in december 2015.
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht & handhaving (VTH) 2020
en verslag toezicht en handhaving bouw en milieu 2019
Besluit: 1. Het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020
vast te stellen.
2. Het jaarverslag toezicht en handhaving bouw en milieu 2019 vast te stellen.
3. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2020 en het jaarverslag 2019 ter kennisname naar de
raad te sturen.
- Samenvatting: Jaarlijks stelt de gemeente een uitvoeringsprogramma vast voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot bouw en milieu. Ook
wordt er een verslag over het voorgaande jaar opgeleverd. Burgemeester & wethouders
hebben deze stukken vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de raad.
Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen
Besluit: 1. Kennis te nemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2019 en concept
begrotingen 2021 van zes gemeenschappelijke regelingen.
2. Kennis te nemen van het feit dat de gemeenschappelijke regeling Reestmond op een
later moment de jaarrekening 2019 en de conceptbegroting 2021 zal aanleveren.
3. De raad voor te stellen:
A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
1. Voor kennisgeving aan te nemen dat de jaarstukken 2019 en de begroting van de
gemeenschappelijke regeling Reestmond op een later tijdstip aan de gemeenteraad
wordt aangeboden.
B. Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
1. De jaarstukken 2019 van de Gemeentelijke Kredietbank voor kennisgeving aan te
nemen en;
2. Geen zienswijze op de conceptbegroting 2021 van de GKB in te dienen.
C. Recreatieschap Drenthe
1. De jaarstukken 2019 van het Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen
en;
2. Geen zienswijze op de conceptbegroting 2021 van het Recreatieschap in te dienen.
D. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
1. De jaarstukken 2019 van de GGD voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze op de conceptbegroting 2021 van de GGD in te dienen.
E. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
1. De jaarstukken 2019 van de RUD voor kennisgeving aan te nemen en;
2. De volgende zienswijze op de begrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021
van de RUD in te dienen: Uit te spreken dat, de RUD Drenthe nog nadrukkelijker de
balans moet bewaken tussen productie, mensen en middelen om zo te bouwen aan een
toekomstbestendige organisatie met een duurzame bedrijfsvoering. Concreet vragen wij
om een plan waarbij de groeiende overhead en het hoge ziekteverzuim teruggebracht
worden tot een, in vergelijking met andere omgevingsdiensten aanvaardbaar niveau.

F. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
1. De jaarstukken 2019 van de VRD voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze in te dienen op ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Drenthe.
G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
1. De jaarstukken 2019 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te
nemen en;
2. Geen zienswijze op de conceptbegroting 2021 van Publiek Vervoer in te dienen.
- Samenvatting: Meppel kan als deelnemer in zeven gemeenschappelijke regelingen
zienswijzen indienen bij de besturen van de regelingen ten aanzien van de begroting en
het jaarverslag. Burgemeester & wethouders stellen de raad voor een zienswijze in te
dienen op de begroting van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Bij de
gemeentelijke kredietbank (GKB), het Recreatieschap Drenthe, de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Drenthe (GGD), Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en Publiek Vervoer
Groningen Drenthe stellen burgemeester & wethouders voor geen zienswijzen in te
dienen op de begrotingen. De stukken voor de gemeenschappelijke regeling Reestmond
worden later aan de raad aangeboden.
Rekenkameronderzoek jeugdhulp 2019 - 2020
Besluit: Bestuurlijke reactie op het rekenkameronderzoek vast te stellen.
- Samenvatting: De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de
kostenopbouw van de jeugdhulp. Hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat is de verhouding
tussen directe- en indirecte kosten van jeugdhulp bij de gemeente; opgebouwd uit eigen
kosten en kosten van zorgaanbieders, en hoe verhoudt deze zich tot de soortgelijke
gemeenten, de regio, het landelijk beeld en zijn er mogelijkheden om de omvang van de
overhead te beïnvloeden? De rekenkamercommissie heeft een aantal adviezen gegeven
waarop burgemeester & wethouders met een brief reageren.
Continuïteit financiering jeugdhulp tijdens coronacrisis
Besluit: Kennis te nemen van een memo continuïteit financiering jeugdhulp tijdens
coronacrisis.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders nemen kennis van een memo continuïteit
financiering jeugdhulp tijdens coronacrisis.
Ondertekening Lokaal Akkoord Sport en Bewegen Meppel 2020-2021
Besluit: De intentieverklaring voor het aanvragen van het uitvoeringsbudget van de
Regeling Lokale Sportakkoord te ondertekenen en dit mandateren aan de wethouder
sport.
- Samenvatting: In maart 2019 heeft de gemeente Meppel ingetekend voor deelname
aan de landelijke regeling lokale sportakkoorden. Onder leiding van een sportformateur is
afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van het lokaal akkoord sport en bewegen 20202021 voor de gemeente. In overleg met sportaanbieders, Sportkoepel Meppel, Meppel
Actief en maatschappelijke organisaties als onderwijs en zorg is gekozen om in te zetten
op vier thema’s: jong vaardig, inclusief sporten, vitale sportaanbieders en
gezondheidsbewustzijn om Meppel beweegvriendelijker, gezonder en gelukkiger te
maken.
Hoofdinfrastructuur Nieuwveense Landen - Meppel Noord
Besluit: De gemeenteraad voor te stellen om: 1. in te stemmen met de nadere
uitwerking van de ontsluitingsstructuur van Nieuwveense Landen, en de volgende
verkeersmaatregelen ten behoeve van verbetering van de infrastructuur van Meppel
Noord: a. de bestaande kruising N371 - N375 te vervangen door een rotonde ter plaatse
van de toekomstige stadsentree;
b. de watertorenbuurt en de bedrijven aan de Galgenkampsweg, waaronder de
scheepswerf, te ontsluiten via bovengenoemde rotonde;
c. de Bremenbergweg vanaf de Nieuwe Nijeveenseweg tot de rotonde N375 Handelsweg op te waarderen;

d. het loonbedrijf en de watertoren aan de Nijeveenseweg vanaf de zuidkant te ontsluiten
via de Bremenbergweg.
2. de voorgestelde verkeersmaatregelen te dekken door: a. het bestaande krediet
maatregelen rotonde watertoren van € 100.000 hiervoor te bestemmen;
b. aanvullend € 525.000 ten laste te brengen van de grondexploitatie van Nieuwveense
Landen fase 1;
c. een krediet infrastructurele maatregelen Meppel Noord van € 498.000 beschikbaar te
stellen voor investeringen die niet ten laste van het plan Nieuwveense Landen gebracht
kunnen worden;
d. de investeringen en kapitaallasten te verwerken in de begroting 2021.
- Samenvatting: 28 maart 2019 heeft de raad ingestemd met de aanleg van een
fietstunnel ter plaatse van de rotonde watertoren als onderdeel van de fietsroute
Nijeveen - Nieuwveense Landen - centrum Meppel. De fietstunnel en een nieuwe rotonde
bij de watertoren wordt door de Provincie Drenthe aangelegd op voorwaarde dat de
gemeente een minimale ontsluitingsvariant realiseert door aanleg van beide
wijkontsluitingswegen voor Nieuwveense Landen in westelijke en oostelijke richting.
Hierdoor kan de fietstunnel vrij van verkeer worden aangelegd, en blijft Meppel vanaf de
noordkant bereikbaar gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Burgemeester &
wethouders stellen de raad voor de minimaal benodigde ontsluitingsstructuur voor
Nieuwveense Landen aan te leggen, en de omliggende wegen door middel van
toekomstbestendige verkeersmaatregelen hierop aan te passen. Dit leidt ertoe dat ook
de bestaande kruising van de N371 op de N375 op de schop wordt genomen om de
bereikbaarheid van Meppel nu en in de toekomst te waarborgen.
Ontwerpbestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102
Besluit: 1. Het ontwerpbestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Dorpsstraat
102 te publiceren en voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
2. Tegelijk met het publiceren van het ontwerpbestemmingsplan, dit plan voor
vooroverleg aan te bieden aan de vooroverlegpartners;
3. Geen exploitatieplan op te stellen.
- Samenvatting: Het plangebied betreft een kavel aan de Dorpsstraat nabij Nijeveen. Met
het nieuwe bestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102 wordt
de bestemming van de kavel veranderd van wonen naar agrarisch. In het verleden stond
op deze kavel een woning onder een hoogspanningslijn. Volgens de landelijke
uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding is opgedragen deze
woningen te slopen. De woning is ondertussen gesloopt, de bestemming wordt daarom
aangepast naar die van agrarische grond.
Memo kwaliteitsmanifest & bouwstenen erfgoedbeleid
Besluit: De raad middels De Ronde van 4 juni in de vorm van een consultatie te
informeren en te bevragen over het memo kwaliteitsmanifest en de bouwstenen voor het
erfgoedbeleid.
- Samenvatting: Meppel werkt aan nieuw erfgoedbeleid en bereidt een kwaliteitsmanifest
voor. Voor beide onderwerpen ligt er een document. Middels De Ronde van de raad van
4 juni 2020 worden raadsleden over deze documenten geïnformeerd. Er is een
mogelijkheid tot vragen stellen, reageren en uitwisseling, en er is ruimte om suggesties
te doen voor gewenste richtingen.

