Besluitenlijst B&W 23 juni 2020
Doorstart naar het 'nieuwe' normaal - 1,5 m organisatie
Besluit: Kennis nemen van de opdrachtformulering doorstart naar het 'nieuwe' normaal
gemeente Meppel - 1,5 m organisatie - door het gemeentelijke beleidsteam (GBT)
- Samenvatting: Na zo'n twee maanden in de corona lockdown worden er door de
Rijksoverheid voorzichtig versoepelingen van maatregelen aangekondigd. Voor
gemeenten is het thuiswerken nog steeds de richtlijn. Er worden echter ook
voorbereidingen getroffen voor de 1,5 m samenleving en dus ook 1,5 m organisaties.
Meppel bereidt zich hierop voor door een plan van aanpak uit te werken voor drie fasen:
I thuiswerken als basis, II de 1,5 m organisatie, III het 'nieuwe' normaal. Bij de
uitwerking zijn de richtlijnen van RIVM en Veiligheidsregio Drenthe leidend.
Beleidsregels gemeentelijke belastingen & Wet waardering onroerende zaken
Besluit: De volgende beleidsregels vast te stellen: 1. Beleidsregel aanwijzing
belastingplichtige in een keuzesituatie;
2. Beleidsregel ambtshalve verminderingen gemeentelijke belastingen;
3. Beleidsregel toepassing wegingsfactoren belastingen en Wet waardering onroerende
zaken;
4. Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen.
- Samenvatting: Om uitvoering te kunnen geven aan de door de raad vastgestelde
belastingverordeningen is het noodzakelijk dat beleidsregels worden vastgesteld. Die
beleidsregels bieden houvast in situaties waarin er keuzemogelijkheden zijn.
Evaluatie samenwerking gemeente - NICE
Besluit: In te stemmen met een evaluatie van de samenwerking met NICE waarbij:
a. een actieve werkvorm wordt gehanteerd;
b. het onderwerp stimuleren van circulair ondernemen centraal staat.
- Samenvatting: Bij de begroting 2020 is afgesproken dat de gemeente de samenwerking
met NICE - Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie gaat evalueren. Burgemeester &
wethouders stemmen in met de evaluatie van de samenwerking.
Position paper IT
Besluit: De position paper IT ter kennisgeving aan te nemen.
- Samenvatting: Naar aanleiding van de management letter 2019 van BDO Accountants
is de vraag gesteld of er ieder jaar een IT - informatietechnologie - audit uitgevoerd moet
worden. Hierbij is tevens de vraag gesteld wat de ambities zijn van de gemeente inzake
een mogelijke systeemgerichte controle in plaats van een gegevensgerichte controle.
Meppel is blij met de huidige inrichting en vindt dit passend bij de omvang welke de
gemeente heeft.
Intern controleplan 2020
Besluit: Het IC-plan 2020 vaststellen.
- Samenvatting: In overleg met de samenwerkende gemeenten voor de Verbijzonderde
Interne Controle (VIC) is het interne controleplan 2020 opgesteld met als doel de financiële - rechtmatigheid en getrouwheid vast te stellen. Het controleplan is besproken
met BDO Accountants en akkoord bevonden. Tevens is het controleplan vastgesteld door
het directieteam.
Meicirculaire Gemeentefonds 2020
Besluit: 1. De raad met een memo te informeren over de meicirculaire 2020 en de
financiële gevolgen voor Meppel;

2. De uitkomsten voor 2020 te verwerken in de bestuursrapportage 2020 en die van
2021 - 2024 mee te nemen in de programmabegroting 2021.
- Samenvatting: De meicirculaire 2020 informeert in hoofdzaak over de
gemeentefondsuitkeringen voor 2020 en verder, gebaseerd op de
voorjaarsbesluitvorming van de Rijksoverheid.
Raadsvragen over dak- en thuisloosheid
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad inzake dak- en thuisloosheid.
- Samenvatting: Door de fractie van Sterk Meppel in de raad zijn vragen gesteld naar
aanleiding van een advies van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving.
Burgemeester & wethouders beantwoorden de vragen.
Inkoopproces uitvoeringsregisseurs sociaal domein
Besluit: 1. Kennis te nemen van een memo.
2. De huidige overeenkomsten met een jaar extra te verlengen tot 1 januari 2022 door
toepassing van een addendum op de overeenkomsten.
3. Tussentijdse toetredingsmomenten te organiseren voor nieuwe, geïnteresseerde
zorgaanbieders.
- Samenvatting: Door inhoudelijke onzekerheden over de ontwikkelingen en de
belastbaarheid van de organisatie van de aanbieders vanwege de coronacrisis is uitstel
van het inkoopproces noodzakelijk. Aanbieders kunnen geen zekerheden overzien of
garanderen als zij voor een inschrijving worden uitgenodigd. Daarnaast biedt uitstel van
het inkoopproces de gelegenheid tot wenselijke inhoudelijke afstemming van de toegang.
Burgemeester & wethouders stemmen in met de verlenging van de overeenkomsten en
tussentijdse toetredingsmomenten voor aanbieders.
Stand van zaken 5% generieke korting subsidies
Besluit: 1. Kennis te nemen van de resterende financiële ruimte.
2. Voor het realiseren van de financiële taakstelling de aanvraag van subsidies voor de
rest van 2020 te coördineren.
3. De projectleider herijking subsidies hierin te laten coördineren.
- Samenvatting: In overzicht 1 staat aangeven dat op 27 mei voor heel 2020 nog een
restbedrag van € 75.437 besteed kan worden aan subsidies. In overzicht 2 staat
aangegeven dat van dit restbedrag € 49.000 bestemd is voor de subsidieplafonds
amateurkunst en evenementen.
Overzicht 1
Financiële taakstelling

2020
€ 225.000

Beschikbaar subsidiebedrag 2020

€ 4.168.368

Verleende subsidie in 2020 d.d. 20 mei
Nog te besteden subsidies 2020

Tussenstand 27 mei 2020
gerealiseerd

€
€

4.092.930,71
75.437,29

Overzicht 2
Amateurkunst
Evenementen
Algemeen sport
Totaal

Plafondbedrag 2020
€ 99.041
€ 78.546
€
7.199

Beschikt t/m 27 mei
€ 82.993
€ 45.264
€
7.199

Nog te besteden
€ 16.047
€
33.281
€
0
€ 49.328

Wanneer het nog te besteden subsidiebedrag niet overschreden wordt zal de financiële
taakstelling van € 225.000 gerealiseerd worden. In dit overzicht wordt geen rekening
gehouden met subsidiebedragen die teruggestort worden in verband met coronacrisis.
Aan de raad is toegezegd deze bedragen eenmalig te gebruiken om de financiële
taakstelling 2021 mee te financieren.

