Besluitenlijst B&W 26 november 2019
Uitvoeringsregels nota parkeernormen
Besluit: De uitvoeringsregels parkeernormen vast te stellen en te publiceren.
- Samenvatting: Bij de nota parkeernormen uit 2012 horen uitvoeringsregels hoe de
parkeernormen moeten worden toegepast. Deze uitvoeringsregels worden concreet
benoemd in de nota parkeernormen en zijn afgelopen jaren ook consequent toegepast.
Deze regels zijn nu door het college van burgemeester & wethouders vastgesteld en
gepubliceerd. Dit is belangrijk betreffende de juridische geldigheid.
Algemene ledenvergadering VNG 29 november 2019
Besluit: 1. In te stemmen met de voorgestelde reacties op de agendapunten zoals
verwoord in de toegestuurde agenda en bijbehorende stukken.
2. Wethouder J. van der Haar te machtigen om de gemeente Meppel te
vertegenwoordigen op de buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten op 29 november 2019.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders wijzen wethouder Van der Haar aan om het
college te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene ledenvergadering van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 29 november 2019.
Monumentale waarde Hoofdstraat 73
Besluit: 1. De procedure voor mogelijke aanwijzing tot gemeentelijk monument op te
starten voor pand Hoofdstraat 73, (MPL00 sectie A nummer(s) 4170 G 0). Hiervoor de
Erfgoedverordening Meppel 2017 als kader te gebruiken;
2. Een waardenstellingsonderzoek voor dit pand te laten uitvoeren;
3. De suggestie van de monumentencommissie tot het doen van een bredere scan nader
af te wegen in het beleidsproces voor de nieuwe erfgoednota.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders besluiten, naar aanleiding van een
ontvangen advies van de welstands- en monumentencommissie, om de procedure te
starten voor een mogelijke aanwijzing van het pand Hoofdstraat 73 tot gemeentelijk
monument. Onderdeel van de procedure is het uitvoeren van een waardestellend
onderzoek.
Leges toevoegen aan legesverordening
Besluit: De raad voor te stellen om verordening tot wijziging van de legesverordening
vast te stellen. Hierdoor is het mogelijk om leges te heffen voor ontheffingen voor het
voetgangersgebied.
- Samenvatting: Bedrijven die niet binnen de venstertijden kunnen laden en lossen,
kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing voor het voetgangersgebied. Per 1
januari 2020 worden de papieren ontheffingen ingeruild voor pasjes die gekoppeld zijn
aan een digitaal systeem.
Wob-verzoek - bezwaarschrift
Besluit: Bezwaar het besluit van 18 juni 2018 in stand laten.
- Samenvatting: Het advies van de bezwarencommissie wordt niet overgenomen. Het
verzoek dateert van 1 april 2019 en heeft daarom uitsluitend betrekking op de stukken
die bestaan op 1 april 2019. De verzoeker vraagt stukken die betrekking hebben op het
vuurwerkevenement van Koningsdag 2019.

