Besluitenlijst B&W 27 oktober 2020
Zienswijzeprocedure lidmaatschap werkgeversvereniging Veiligheidsregio
Besluit: De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het voorgenomen
lidmaatschap van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s - WVSV.
- Samenvatting: Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
kan de Veiligheidsregio Drenthe niet meer automatisch de Cao Gemeenten hanteren. Het
is wenselijk de bestaande koppeling te behouden. Daarom heeft het Veiligheidsberaad,
het overlegorgaan van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, mede op advies van de
Brandweerkamer van de VNG, het principebesluit genomen tot het oprichten van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s. Burgemeester & wethouders
adviseren de raad geen zienswijze in te dienen op dit voorgenomen lidmaatschap.
Reactie op advies eenzaamheid Adviesraad Sociaal Domein - ASDM
Besluit: Reageren op het ongevraagde advies van de ASDM.
- Samenvatting: In het sociaal domein wordt integraal, intern en extern, aandacht
gegeven aan eenzaamheid. In gesprekken tussen consulenten en cliënten, in welzijns- en
activeringswerk en met huisartsen door 'welzijn op recept'. Daarnaast zijn er financiële
regelingen om meedoen te stimuleren. Extra middelen voor bestrijding van eenzaamheid
zijn van rijkswege alleen verstrekt aan gemeenten waar op basis van cijfers reden was
voor extra zorg. In Meppel is dit niet aan de orde.
Uitvoeringsbudget 2021 Lokaal Akkoord Sport en Bewegen
Besluit: De intentieverklaring voor het aanvragen van het uitvoeringsbudget van de
regeling lokale sportakkoord te ondertekenen en dit mandateren aan de wethouder sport.
- Samenvatting: In maart 2019 heeft de gemeente ingetekend voor deelname aan de
landelijke regeling lokale sportakkoorden. Onder leiding van een sportformateur is samen
met sportaanbieders, Meppel Actief & Gezond en maatschappelijke organisaties het
Lokaal Akkoord Sport en Bewegen 2020-2021 opgesteld. Met dit akkoord zet Meppel in
op een beweegvriendelijker, gezonder / vitaler en gelukkiger Meppel. met een plan van
aanpak worden afspraken gemaakt over budgetten en uitvoering.
Verslag uitvoering leerplicht schooljaar 2019-2020
Besluit: 1. Het jaarverslag van de leerplicht 2019-2020 gemeente Meppel vast te stellen.
2. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de raad.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders brengen verslag uit aan de raad over de
uitvoering van de leerplicht in het schooljaar 2019-2020. Het verslag is een
verantwoording over uitgevoerd beleid op het gebied van leerplicht en kwalificatieplicht.
In het verslag staan cijfers van leerlingenaantallen en schoolverzuim. Op basis daarvan
zijn aanbevelingen gedaan voor het komende schooljaar. Voorts staan in het verslag de
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en de RMC regionale meld- en coördinatiefunctie.
Raadsvragen over mondkapjes voor de minima
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad over mondkapjes voor de minima.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
SP over mondkapjes voor de minima.
Raadsvragen over reconstructie verkeerssituatie Rogat
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad over reconstructie verkeerssituatie Rogat.

- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
ChristenUnie over reconstructie verkeersituatie Rogat.

