Besluitenlijst B&W 27 augustus 2019
Calamiteitenplan archief
Besluit: Het calamiteitenplan gemeentearchief Meppel 2019 vast te stellen.
- Samenvatting: Het calamiteitenplan archief is een organisatieoverzicht en een
afspraken- en waarschuwingssysteem dat gebruikt dient te worden bij rampen waarbij
het gemeentearchief in het geding is. Daarnaast is het een middel om de organisatie voor
te bereiden op een calamiteit.
Uitvoeringsplan toezicht en handhaving in de openbare ruimte
Besluit: 1. Het uitvoeringsplan toezicht en handhaving in de openbare ruimte 2019 2025 vast te stellen.
2. Het uitvoeringsplan met een memo ter informatie toe te sturen aan de raad.
3. Het uitvoeringsplan ter kennisname toe te sturen aan de driehoek.
- Samenvatting: De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het
toezicht en de handhaving in de openbare ruimte. Daarvoor wordt periodiek een
handhavingsplan vastgesteld. In het plan voor de periode 2019-2025 worden landelijke
en lokale ontwikkelingen in het werkveld geschetst en nieuwe prioriteiten vastgesteld.
Burgemeester & wethouders informeren de raad over de afwegingen die zijn gemaakt en
de prioriteiten die daarom zijn gesteld. Daarnaast is het plan besproken met de politie en
het wordt beschikbaar gesteld aan de driehoek, het overlegorgaan tussen de
vertegenwoordigers van politie, openbaar ministerie en gemeente.
Wijzigen leden hoofdstembureau
Besluit: 1. Per 1 september 2019 de volgende leden te ontslaan: - plaatsvervangend
voorzitter: mevrouw A.M.D. Mous - mevrouw A. Schulting - mevrouw M. LangeslagLinssen.
2. Per 1 september 2019 de volgende leden te benoemen: - plaatsvervangend voorzitter:
mevrouw J. Jonkers - de heer S. Kastelein - mevrouw E. Bruggeman.
- Samenvatting: Op grond van de Kieswet stelt het college eens per vier kalenderjaren
een hoofdstembureau in voor de verkiezingen van de leden van de raad.
Het hoofdstembureau voor de gemeenteraadverkiezing treedt ook op als centraal
stembureau. Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden van wie er één voorzitter is en
één plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast worden drie reserveleden aangesteld.
In de Kieswet is vastgelegd dat de burgemeester voorzitter is van het hoofdstembureau.
De overige leden worden benoemd en ontslagen door een besluit van het het college van
burgemeester & wethouders.
Raadsvragen over Oevers S in relatie tot het programma aanpak stikstof (PAS)
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad over de ontwikkeling van Oevers S in relatie tot het PAS.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van
D66 in de raad over de ontwikkeling van bedrijventerrein Oevers S langs het
Meppelerdiep in relatie tot uitspraken van de Raad van State over stikstofdepositie in
relatie tot natuurgebieden.
Ledenraadpleging VNG over cao sociale werkvoorziening (SW)
Besluit: 1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord cao SW 2019.
2. In de opmerking te plaatsen dat: De onzekerheden waar de gemeente financieel
geconfronteerd wordt ten aanzien van de lange termijn financiering van de SW zo
spoedig mogelijk moet worden opgelost en dat daarvoor nieuwe onderhandelingen
noodzakelijk zijn.
3. De raad met een memo te informeren over het besluit.

- Samenvatting: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is 28 juni een
onderhandelaarsakkoord overeengekomen met de FNV en het CNV over een nieuwe cao
voor de sociale werkvoorziening. Voordat het akkoord definitief wordt, zullen de VNGleden in moeten stemmen. Daarnaast stellen burgemeester & wethouders via deze weg
nogmaals de financiële onzekerheid van de dekking voor de langere termijn voor de
sociale werkvoorziening verplichting aan de orde.
Subsidie 2019 & afrekening 2018 Jeugdfonds Sport & Cultuur
Besluit: 1. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur in 2019 een subsidie te verlenen van
€ 67.500.
2. Bij het verlenen van de subsidie af te zien van de accountantsverklaring.
3. De subsidie van 2018 op € 25.000 vast te stellen.
Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben subsidie verleend aan het
Jeugdfonds Sport & Cultuur, zodat alle kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op het
gebied van sport en cultuur.
Postcoderoosproject Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen
Besluit: 1. In het kader van een experiment medewerking te verlenen aan het initiatief
van Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen tot het realiseren van een
postcoderoosproject met zonnepanelen op dorpshuis De Schalle.
2. De intentie uit te spreken voor het afsluiten van een huurovereenkomst en een
huuraanvullend recht van opstal.
3. In te stemmen met een huurprijs tussen € 2 en € 8 per paneel per jaar conform eisen
zoals vastgesteld in de Wet Markt en Overheid.
4. Het opstellen van een algemeen kader voor plaatsing van zonnepanelen op
gemeentelijke daken door derden als onderdeel van verduurzaming van gemeentelijk
vastgoed mee te nemen in het op te stellen programma duurzaamheid.
- Samenvatting: Door medewerking te verlenen aan het initiatief van Energie Coöperatie
Duurzaam Nijeveen maken burgemeester & wethouders het mogelijk dat 150 tot 200
zonnepanelen op het dak van dorpshuis De Schalle geplaatst kunnen worden voor
inwoners van de postcoderoos. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de in april door
de raad vastgestelde routekaart energietransitie door zoveel mogelijk zonnepanelen op
daken te realiseren en door draagvlak bij inwoners en lokale energie initiatieven te
benutten en bevorderen. Het initiatief van Duurzaam Nijeveen draagt bij aan de
gemeentelijke doelstelling om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Het project moet voldoen aan
voorwaarden die worden vastgelegd in een nader uit te werken huurovereenkomst.

