Besluitenlijst B&W 28 mei 2019
Integraal huisvestingsplan & onderwijs Nieuwveense Landen
Besluit: De gemeenteraad door middel van het memo proces integraal huisvestingsplan
(IHP) en onderwijs Nieuwveense Landen informeren.
- Samenvatting: Door middel van een memo wordt de raad door burgemeester &
wethouders geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces van het
integraal huisvestingsplan en onderwijs in Nieuwveense Landen.
Plan van aanpak kwaliteitsmanifest
Besluit: 1. Het plan van aanpak kwaliteitsmanifest vast te stellen;
2. Het plan van aanpak kwaliteitsmanifest samen met het raadsmemo kwaliteitsmanifest
aan de raad te verzenden ter kennisname.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben het plan van aanpak
kwaliteitsmanifest vastgesteld. Het kwaliteitsmanifest wordt een beknopt document
waarin onder andere een aantal uitgangspunten wordt bepaald voor de kwaliteit van
inrichting van de openbare ruimte, beeldkwaliteit van de bebouwing en de beleving
daarvan. Bij het opstellen van het kwaliteitsmanifest zullen de raad en diverse partijen in
de samenleving worden betrokken.
Kaderdocumenten Omgevingswet
Besluit: 1. Akkoord te gaan met het ambitiedocument Omgevingswet Meppel en de raad
voor te stellen dit document en de acht geformuleerde centrale ambities vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met de nota van uitgangspunten omgevingsvisie Meppel en de raad
voor te stellen de nota en de twintig geformuleerde uitgangspunten vast te stellen.
3. Akkoord te gaan met het plan van aanpak omgevingsvisie en de raad voor te stellen
dit plan van aanpak vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders gaan akkoord met kaderdocumenten
invoering Omgevingswet en verzoeken de raad deze vast te stellen: ambitiedocument
Omgevingswet, uitgangspunten omgevingsvisie en plan van aanpak omgevingsvisie.
Tevens wordt de raad gevraagd acht ambities Omgevingswet de twintig uitgangspunten
omgevingsvisie vast te stellen.
Aanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders
Besluit: Het aanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders vast te stellen.
- Samenvatting: Het aanwijzings- en aanstellingsbesluit is geactualiseerd. De teamleiders
bedrijfsvoering en de medewerker dienstverlening B en C van het cluster belastingen
worden aangewezen als belastingdeurwaarder. Daarnaast zijn de medewerkers van
Mandaat BV, handelend onder de naam Cannock Chase Public, die belast zijn met
deurwaarderswerkzaamheden aangewezen.
Beantwoording motie lachgas
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de motie (unaniem) betreffende
lachgas en deze door te sturen naar de gemeenteraad.
- Samenvatting: 8 november 2018 heeft de raad een motie aangenomen over het
gebruik van lachgas onder jongeren. De suggestie van de raad om een extra verbod op
lachgas in de algemene plaatselijke verordening (APV) op te nemen is niet aan te
bevelen. De APV biedt momenteel al de mogelijkheid tot het verbieden van verkoop van
producten tijdens evenementen en binnen het winkelgebied.
Participatiewet: een werkende keten
Besluit: 1. Het rapport een werkende keten, waarin wordt geconcludeerd dat er in de
basis een goede toekomstbestendige infrastructuur voor participatie ligt van waaruit

kansen liggen voor verdere verbetering en waarbij de samenwerking meer gericht wordt
op gemeentelijke doelen, vast te stellen. Tevens uitvoering te geven aan de in dit
voorstel genoemde vervolgstappen;
2. Een gerichte opdracht te verstrekken aan uitvoeringsorganisaties als De MensA, Leer
Werk Centrum en Reestmond voor hun bijdrage aan de gemeentelijke participatiedoelen.
Er wordt gemonitord op behaalde resultaten en gestuurd op onderlinge samenwerking en
verbinding;
3. De raad kennis te laten nemen van dit besluit en de raadsleden hiermee te
informeren.
- Samenvatting: De veranderende samenleving en nieuwe maatschappelijke opgaven
waar de gemeente voor staat, in combinatie met belangrijke financiële opgaven, vragen
een nieuw richtinggevend perspectief voor participatie. In het rapport een werkende
keten wordt uitgewerkt op welke wijze de gemeente kan zorgen dat de uitvoering van de
Participatiewet voor de komende jaren effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd.
Gemeenschappelijke regelingen: jaarstukken 2018 & begrotingen 2020
Besluit: 1. Kennis te nemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2018 en concept
begrotingen 2020 van de zeven gemeenschappelijke regelingen.
2. De raad voor te stellen:
A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
1. De jaarstukken 2018 van Reestmond voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2020 van Reestmond.
B. Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
1. De jaarstukken 2018 van de Gemeentelijke Kredietbank voor kennisgeving aan te
nemen en;
2. De volgende zienswijze op de conceptbegroting 2020 van de GKB in te dienen;
Het bestuur van de GKB moet versneld overgaan tot evaluatie van de strategische koers.
C. Recreatieschap Drenthe
1. De jaarstukken 2018 van het Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen
en;
2. De volgende zienswijze op de conceptbegroting 2020 van het Recreatieschap in te
dienen;
Dat het recreatieschap zich actief in moet zetten om de evenementen in Drenthe te
versterken ten behoeve van de totale toeristische keten.
D. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
1. De jaarstukken 2018 van de GGD voor kennisgeving aan te nemen en;
2. De volgende zienswijze op de conceptbegroting 2020 van de GGD in te dienen;
Het bestuur van de GGD moet binnen de gevraagde middelen ruimte vinden voor
doorontwikkeling van Veilig Thuis Drenthe. Daarbij vragen wij u ons actief te informeren
over de stappen die u daarvoor gaat ondernemen.
E. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
1. De jaarstukken 2018 van de RUD voor kennisgeving aan te nemen en;
2. De volgende zienswijze op de begrotingswijziging 2019 en de conceptbegroting 2020
van de RUD in te dienen;
De RUD Drenthe dient de uitvoering van het ontwikkelprogramma voortvarend op moet
pakken. Uitgangspunt daarbij is dat dit gebeurt binnen de vastgestelde financiële kaders.
Over eventuele afwijkingen willen wij in een vroegtijdig stadium worden geïnformeerd,
zodat de mogelijkheid blijft bestaan om bij te sturen.
F. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
1. De jaarstukken 2018 van de VRD voor kennisgeving aan te nemen en;

2. Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde aanvulling van de reserves voor 2019
van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe.
3. Geen zienswijze in te dienen op ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Drenthe.
G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
1. De jaarstukken 2018 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te
nemen en;
2. De volgende zienswijze op de conceptbegroting 2020 van Publiek Vervoer in te dienen;
Wij constateren op dit moment dat een aantal taken uit de dienstovereenkomst nog niet
op orde zijn. De opbouwfase van uw organisatie mag niet zo lang duren dat de uitvoering
van de primaire taken onder druk komt te staan. Wij vertrouwen erop dat u in 2020 de
uitvoering van de primaire taken conform de dienstverleningsovereenkomst op orde
heeft.
- Samenvatting: De gemeente Meppel kan als deelnemer in zeven gemeenschappelijke
regelingen zienswijzen indienen bij de besturen van de gemeenschappelijke regelingen
ten aanzien van de begroting en het jaarverslag. Burgemeester & wethouders stellen de
raad voor zienswijzen in te dienen bij de volgende gemeenschappelijke regelingen:
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), Publiek Vervoer Groningen Drenthe,
Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Recreatieschap Drenthe en de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Drenthe (GGD).
Bij de Veiligheidsregio Drenthe (VRD), en Werkvoorzieningsschap Reestmond stellen
burgemeester & wethouders voor geen zienswijzen in te dienen.
Naast de begrotingen voor 2020 is door twee regelingen (RUD en VRD) voorgesteld de
begroting voor 2019 aan te passen.
Meerjarenperspectief grondexploitaties 2019
Besluit: De raad voorstellen om het meerjarenperspectief grondexploitaties 2019 vast te
stellen en de nog te realiseren kosten en opbrengsten, zoals opgenomen in de
jaarschijven 2019 en 2020, te autoriseren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad over lopende
grondexploitaties en verzoeken de raad het meerjarenperspectief grondexploitaties 2019
vast te stellen, en om de nog te realiseren kosten en opbrengsten voor de jaren 2019 en
2020 te autoriseren.
Reactie Adviesraad Sociaal Domein Meppel - perspectiefnota 2020-2023
Besluit: 1. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel
met betrekking tot de perspectiefnota 2020-2023.
2. Conform een memo een reactie te geven op het advies van de Adviesraad.
3. Deze documenten toe te voegen aan de documenten voor de perspectiefnota 20202023 en zodanig de raad hierover te informeren.
- Samenvatting: De Adviesraad Sociaal Domein heeft een reactie en advies gegeven op
de maatregelen in de perspectiefnota 2020-2023 die het sociaal domein raken. Inmiddels
is een reactie opgesteld op dit advies. Burgemeester & wethouders informeren de
Adviesraad en de gemeenteraad hierover.
Technische vragen jaarstukken 2018
Besluit: De beantwoording van de vragen met betrekking tot de jaarstukken 2018 vast te
stellen en ter kennisname naar de raad te zenden.
Startnotitie erfgoedbeleid
Besluit: 1. In te stemmen met de startnotitie erfgoedbeleid Meppel.
2. De startnotitie erfgoedbeleid Meppel ter vaststelling naar de raad te sturen.
- Samenvatting: De gemeente heeft voor het te maken erfgoedbeleid een startnotitie
opgesteld die beschrijft hoe dit beleid tot stand komt met betrokkenheid van inwoners en
organisaties. Na instemming hiermee door het burgemeester & wethouders gaat de

startnotitie erfgoedbeleid nu ter vaststelling naar de raad. De raad vroeg burgemeester &
wethouders beleids- en afwegingskaders te ontwikkelen voor het omgaan met
gemeentelijk erfgoed zoals monumenten. Het beleid gaat eveneens voldoen aan de
randvoorwaarden die de Omgevingswet - inwerkingtreding voorzien voor 2021 - aan
gemeenten stelt.

