Besluitenlijst B&W 25 juni 2019
Raadsvragen over participatiewet en ontwikkelingen Reestmond
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 van het
reglement van orde van de raad van de ChristenUnie.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
ChristenUnie in de raad over de participatiewet – doelgroepenregister - en Reestmond.
Gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2018
Besluit: Het gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2018 vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben het gemeentelijk verslag Wet
kinderopvang 2018 vastgesteld en stellen de raad in kennis. Dit is een verslag over de
toezichts- en handhavingstaken bij kinderopvangvoorzieningen. Op grond van de Wet
kinderopvang zijn burgemeester & wethouders hiertoe jaarlijks verplicht.
Concept startnotitie regionale energie strategie
Besluit: 1. Kennis nemen van de concept-startnotitie regionale energie strategie (RES).
2. Wethouder van der Haar mandateren om 27 juni in het bestuurlijk overleg van de
Drentse Energietafel namens het college van burgemeester & wethouders in te stemmen
met de lijn van deze concept startnotitie en genoemde kanttekeningen voor de
uitwerking mee te geven.
3. Een procedure voorstel voor communicatie en definitieve vaststelling door het college
en de gemeenteraad af te wachten.
- Samenvatting: In het traject om te komen tot een regionale energiestrategie (RES) is
de startnotitie RES een van de documenten die worden vastgesteld door de
gemeenteraden. De startnotitie beschrijft de uitgangspunten en wijze waarop de RESregio Drenthe komend half jaar tot dit regionale bod komt. Het concept is tot stand
gekomen via de Drentse Energietafel.
Afhandeling motie 100 jarig jubileum Wilhelminapark
Besluit: De wijze van afdoening van de motie 100 jarig jubileum Wilhelminapark, zoals
beschreven in een gelijknamig memo, vast te stellen en ter kennisname naar de raad te
sturen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders geven op drie manieren uitvoering aan de
motie 100 jarig jubileum Wilhelminapark: 1. praktisch, door aan te sluiten bij een drietal
bewonersinitiatieven - social sofa, tentoonstelling, werkgroep herinrichting groen,
2. symbolisch, door het planten van een boom met bewoners en 3. uitvoerend, door het
ontwikkelen van een wandelroute die bewoners en bezoekers in contact moet brengen
met het Wilhelminapark.
Vaststelling onderwijs achterstanden (OAB) subsidies 2018
Besluit: 1. De aan de PCBO, Stichting Promes en de Bibliotheek verleende OAB subsidie
2018 conform overzicht vaststelling OAB subsidies 2018 vast te stellen.
2. De aan PlusKinderopvang, Doomijn, Partou, Vlindertuin, Bibliotheek verleende OABsubsidie 2018 conform overzicht vaststelling OAB subsidies 2018 vast te stellen en het
niet bestede deel van het subsidiebedrag terug te vorderen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de verleende subsidie over het jaar
2018 vast. De subsidies zijn verleend voor activiteiten om onderwijsachterstanden te
bestrijden.
Meicirculaire 2019
Besluit: 1. De raad met een memo en oplegger te informeren over de meicirculaire 2019.

2. De wijzigingen voor 2019 te verwerken in de bestuursrapportage 2019 en de
wijzigingen met betrekking tot de jaren 202 en verder mee te nemen in de
programmabegroting 2020.
- Samenvatting: De meicirculaire 2019 over het gemeentefonds bevat mededelingen
over de algemene uitkering, decentralisatie- en integratie-uitkeringen.
Projectplan leerplicht, zorg en handhaving in het primair onderwijs
Besluit: Akkoord te gaan met het projectplan leerplicht, zorg en handhaving in het
primair onderwijs.
- Samenvatting: In het college- en uitvoeringsprogramma 2018- 2022 is opgenomen dat
er extra ingezet gaat worden op de leerplicht in het primair onderwijs. Deze inzet is
gericht op het versterken van de zorg en de handhavingstaak van de leerplichtambtenaar
op scholen. Door de samenwerking met directeuren en intern begeleiders te versterken
wordt inzicht gekregen in de aanpak van verzuim. Door samen op te trekken met de
consulenten jeugd van de gemeente komen zorgleerlingen eerder in beeld.
Uitbetaling bedrijven investeringszone (BIZ) binnenstad Meppel 2019 - 2023
Besluit: 1. Aan de stichting BIZ Meppel een subsidie te verlenen van € 183.847,60;
2. Vóór 1 juli 2020 een voorschot van € 147.078,08 uit te betalen;
3. Voor de resterende periode tot en met 2023 de uitbetaling van de BIZ-belasting te
mandateren aan de heffings- en invorderingsambtenaar zonder nadere besluitvorming.
- Samenvatting: De raad heeft 20 december 2019 een verordening bedrijven
investeringszone (BIZ) binnenstad Meppel 2019 - 2023 vastgesteld. De Meppeler
Handelsvereniging heeft in de periode 30 januari t/m 19 februari 2019 een
draagvlakmeting georganiseerd waarna op 19 februari 2019 onder notarieel toezicht de
stemmingsuitslag is vastgesteld. Daarmee was voldaan aan de wettelijke eisen zodat de
verordening en daarbij behorende gebiedsafbakening in werking kon treden. Vervolgens
is de uitvoering van de BIZ-belasting opgepakt en de aanslagen zijn verstuurd.
Stand van zaken ontwikkeling Kromme Elleboog
Besluit: De raad te informeren met een memo en verbeelding van de omgeving.
- Samenvatting: In de voorbereiding naar de ontwikkeling van de Kromme Elleboog zijn
veel ontwerptekeningen de revue gepasseerd. Op aanwijzing van een veranderende
marktvraag zijn de plannen binnen de contouren van het bestemmingsplan op een aantal
onderdelen gewijzigd. Dit heeft publiekrechtelijk geen consequenties maar het vraagt op
enkele onderdelen van de samenwerkingsovereenkomst herziening van de afspraken
omtrent de bedrijfsvoering van de parkeergarage. Met een memo aan de raad wordt de
stand van zaken sinds de vaststelling van het bestemmingsplan geschetst.
Nadere toelichting voortgang motie nieuwe begroting - vorm, inhoud en opzet
Besluit: Vaststellen memo nadere toelichting, en naar de raad sturen.
- Samenvatting: In de auditcommissie van 6 juni 2019 is de voortgang van deze motie
geagendeerd. Een geplande extra auditcommissie heeft geen doorgang gevonden. In de
perspectiefnota 2020 - 2023 zijn geen middelen opgenomen voor het verder ontwikkelen
en digitaliseren van de planning- en controlcyclus. De portefeuillehouder heeft toegezegd
de raad nader te informeren over de afwegingen van burgemeester & wethouders hierin
en tevens een indicatie van de kosten van dit project te geven.

