Besluitenlijst B&W 1 oktober 2019
Motie Zorg en Parkeren
Besluit: Memo ter informatie aan de raad voorleggen.
- Samenvatting: In de motie zorg & parkeren zijn burgemeester & wethouders door de
raad opgeroepen een pilot te starten om de effectiviteit van een maatregel ten behoeve
van parkeren van zorgverleners inzichtelijk te maken. In overleg met de indiener van de
motie is afgesproken om eerst het probleem van het parkeren van zorgverleners
inzichtelijk te maken door middel van gesprekken met zorgaanbieders. Er zijn drie
zorgaanbieders uitgenodigd voor een gesprek. Er worden geen problemen ervaren bij het
parkeren voor het verlenen van zorg, de huidige situatie is goed werkbaar. Daarom is het
advies om geen pilot te starten en de motie met een memo te beschouwen als afgedaan.
Principeverzoek JB-Inflatable
Besluit: 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een bedrijfspand
aan de Volta, bedrijventerrein Oevers E, waarbij in afwijking van het bestemmingsplan
geen bedrijfswoning wordt gerealiseerd.
2. In te stemmen met het verzenden van een brief aan initiatiefnemer.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om in principe
medewerking te verlenen aan een ontwikkeling aan de Volta op bedrijventerrein Oevers
E. Hierbij wordt afgeweken van de verplichte koppeling uit het bestemmingsplan om bij
een bedrijfspand ook een bedrijfswoning te realiseren.
Leges glasvezel buitengebied
Besluit: * Het instemmingsbesluit glasvezelwerk buitengebied aan CIF IJsselmonde BV
d.d. 18 juni 2018 in te trekken wegens een onbillijkheid van overwegende aard in de
gemeentelijke legesverordening.
* Het instemmingsbesluit aanleg glasvezel De Wolden BV gemeente Meppel aan
Glasvezel de Wolden d.d. 11 oktober 2018 in te trekken wegens een onbillijkheid van
overwegende aard in de gemeentelijke legesverordening.
* Glasvezel Buitenaf een nieuw instemmingsbesluit zenden waarin de te heffen leges zijn
bepaald op € 20 per aansluiting.
* Het verschil, ten bedrage van € 33.171, tussen de betaalde leges en de te heffen leges
aan Glasvezel Buitenaf terug te betalen.
* Glasvezel De Wolden een nieuw instemmingsbesluit zenden waarin de te heffen leges
zijn bepaald op € 20 per aansluiting.
* De raad te informeren met een memo.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders repareren een onbillijkheid van
overwegende aard in de legesverordening door twee instemmingsbesluiten in te trekken
en te vervangen door nieuwe.
Beleidsregels Wmo & Jeugdhulp 2019
Besluit: 1. De beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning Meppel 2019 vast te
stellen en de raad hierover te informeren.
2. De beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning Meppel 2017 in te trekken.
3. De beleidsregels Jeugdwet Meppel 2019 vast te stellen en de raad hierover te
informeren.
- Samenvatting: De beleidsregels - uitvoeringsregels - voor de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet zijn geactualiseerd omwille van nieuwe landelijke
regelgeving, juridische verbeteringen en ervaringen uit de praktijk. Ook zijn de inzichten
vanuit de perspectiefnota 2020-2023, vastgesteld op 28 juni 2019, meegenomen in de
herijking. De beleidsregels geven daarnaast meer kaders voor de gemeentelijke toegang
voor het al dan niet toekennen van door de gemeente betaalde zorg - welke hulp wordt

als gebruikelijke, niet door de gemeente betaalde, hulp gezien - en geven invulling aan
het interventieplan. Dit met de toevoeging dat maatwerk mogelijk moet blijven. In de
opstelling van de beide beleidsregels is zoveel mogelijk naar afstemming gezocht tussen
Jeugd en Wmo.
Reactie op moties, amendementen en toezeggingen bij perspectiefnota
Besluit: Met een memo en bijlage de raad te informeren over de voortgang en reactie
van burgemeester & wethouders op de moties, toezeggingen en het amendement op de
perspectiefnota 2020-2023.
- Samenvatting: De raad wordt geïnformeerd over de voortgang en reactie van
burgemeester & wethouders op de moties, toezeggingen en het amendement op de
perspectiefnota 2020-2023.
Raadsvragen bestrijding eikenprocessierups
Besluit: De vragen volgens artikel 32 reglement van orde van de raad van de fractie van
de PvdA over bestrijding van de eikenprocessierups te beantwoorden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fractie
van de PvdA over bestrijding van de eikenprocessierups.
Regionaal beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023
Besluit: De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het concept regionaal
beleidsplan veiligheid Noord-Nederland 2020-2023.
- Samenvatting: Artikel 39 lid 1 van de Politiewet 2012 schrijft voor dat de
burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de
politietaak uitvoert, alsmede de hoofdofficier van justitie, ten minste eenmaal in de vier
jaar een regionaal beleidsplan vaststellen. Voor de eenheid Noord-Nederland is dit het
vierde regionaal beleidsplan sinds de vorming van de Nationale Politie in 2013. Op basis
van art. 38b lid 2 van de Politiewet 2012 hoort de burgemeester de raad over het
conceptplan voorafgaand aan de vaststelling van het plan. Het regionaal beleidsplan
veiligheid Noord-Nederland 2020-2023 is een gezamenlijk plan van de 42 gemeenten in
Groningen, Friesland en Drenthe samen met politie en Openbaar Ministerie voor de
aanpak van strategische veiligheidsvraagstukken. Dit nieuwe beleidsplan beoogt
aanvullend en faciliterend te zijn op de lokale veiligheidsprioriteiten en neemt daarmee
een positie in tussen het lokale veiligheidsbeleid en de landelijke veiligheidsagenda. Het
plan is gericht op thema’s die vragen om een regionale aanpak omdat dit effectiever en /
of efficiënter is. Thema’s die capaciteit, specialisme, competenties of de schaal van het
politiebasisteam overstijgen. En thema’s waarop in integraal verband een beleidsmatige
intensivering of impuls wenselijk is. Concreet zijn de volgende thema’s in het plan
benoemd: (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit; effectieve verbinding veiligheid
en zorg; cyberveiligheid; overheidsbeslissingen die leiden tot maatschappelijke onrust of
verdeeldheid.

