Besluitenlijst B&W 29 oktober 2019
RUD zienswijzeprocedure lidmaatschap werkgeversvereniging
Besluit: De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het voorgenomen
lidmaatschap van de RUD Drenthe van de werkgeversvereniging voor niet-gemeenten.
- Samenvatting: Vanwege de invoering van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren kunnen gemeenschappelijke regelingen als de Regionale Uitvoeringsdienst
Drenthe niet meer automatisch de CAO gemeenten hanteren. Het is wenselijk de
bestaande koppeling te behouden. Daarom wordt een nieuwe werkgeversvereniging
opgericht op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de
omgevingsdiensten en andere niet-gemeenten de kans te geven ook na 1 januari 2020
de arbeidsvoorwaarden van de gemeenten te volgen. Burgemeester & wethouders
adviseren de raad om geen zienswijzen in te dienen op dit voorgenomen lidmaatschap.
Regeling regionale geschillencommissie
Besluit: 1. In te stemmen met deelname van de gemeente Meppel aan de regionale
geschillencommissie Talentenregio en het daarbij behorend reglement
geschillencommissie.
2. De gemeente Zwolle aan te wijzen als orgaan, dat namens de bij de
geschillencommissie aangesloten organisaties, zorgdraagt voor benoeming van de
voorzitter en de commissieleden en de kennisgeving daarvan.
- Samenvatting: Op grond van de Cao gemeenten die op 1 januari 2020 de collectieve
arbeidsvoorwaardenregeling en de uitwerkingsovereenkomst gaat vervangen moet iedere
gemeente een geschillencommissie instellen. Gemeenten mogen een eigen
geschillencommissie instellen, maar mogen zich ook aansluiten bij een regionale
geschillencommissie.
Raadsvragen over convenant dementievriendelijk Drenthe
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 van het
reglement van orde van de raad van de PvdA inzake convenant dementievriendelijk
Drenthe.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
PvdA in de raad over het convenant dementievriendelijk Drenthe.
Raadsvragen over dak- en thuislozen
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 van het reglement van orde van de raad over dak- en thuislozen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van
Sterk Meppel in de raad over dak- en thuislozen.
Vaststelling bestemmingsplan Meppel - Randweg Westerstouwe en
beeldkwaliteitsplan Randweg
Besluit: De raad voor te stellen: 1. Geen milieueffectrapportage op te stellen zoals
bedoeld in artikel 7.19 Wet milieubeheer;
2. In te stemmen met de nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan MeppelRandweg Westerstouwe;
3. Het bestemmingsplan Meppel - Randweg Westerstouwe met planidentificatie
NL.IMRO.0119.randwegwesterstouw-BPC1 en ondergrond
o_NL.IMRO.0119.randwegwesterstouw-BPC1.dfx gewijzigd vast te stellen;
4. Het beeldkwaliteitsplan Randweg als wijziging van de welstandsnota 2004 vast te
stellen;
5. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2e lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan
Meppel Randweg Westerstouwe en het beeldkwaliteitsplan Randweg gewijzigd vast te
stellen. Hierbij stellen burgemeester & wethouders de raad eveneens voor de nota
ambtshalve wijzigingen vast te stellen, geen milieueffectrapportage op te stellen en geen
exploitatieplan vast te stellen. Deze besluiten zijn nodig om de bouw van 34 sociale
huurwoningen tussen de Westerstouwe en de Randweg mogelijk te maken.
Onderzoek naar opengraven gracht tot aan Groenmarkt
Besluit: 1. de concept onderzoeksopdracht vaststellen;
2. de concept onderzoeksopdracht ter kennisname aan de raad aanbieden;
3. de raad voorstellen geen wensen en bedenkingen uit te spreken;
4. onder voorbehoud van punt 3, de concept onderzoeksopdracht als definitief te
beschouwen.
- Samenvatting: In het college-uitvoeringsprogramma is bepaald dat er een onderzoek
moet plaats vinden naar de economische potentie van het opengraven van de gracht tot
aan de Groenmarkt. Het projectplan voorziet in de aanpak van een dergelijk onderzoek.
Gekozen is de landelijke standaard voor een maatschappelijke kosten-baten analyse te
volgen.
Variantenstudie zebrapad kruispunt Molenstraat-Grote Oever-KruisstraatEendrachtstraat
Besluit: 1. De raad kennis te laten nemen van de varianten en onderlinge vergelijking
voor een voetgangersoversteekplaats (vop) op het kruispunt Molenstraat-Grote OeverKruisstraat-Eendrachtstraat;
2. De raad voor te stellen te kiezen voor de realisatie van een vop volgens variant B;
3. De raad voor te stellen een krediet van € 50.000 voor het jaar 2020 beschikbaar te
stellen en de exploitatielasten daarvan in het eerstvolgende planning & controldocument
te verwerken.
- Samenvatting: Bij de behandeling van het uitvoeringsprogramma verkeers- en
vervoersplan is het amendement zebrapad - voetgangersoversteekplaats - kruispunt
Molenstraat-Grote Oever-Kruisstraat-Eendrachtstraat aangenomen. Het amendement
hield in dat varianten voor de aanleg van een zebrapad op deze locatie aan de raad
moeten worden voorgelegd. Voorgesteld wordt te kiezen voor een kruispunt met
uitritconstructies. De raad wordt tevens voorgesteld € 50.000 voor 2020 beschikbaar te
stellen en de exploitatielasten daarvan in het eerstvolgende planning & controldocument
te verwerken. Dekking wordt op deze manier de vrij besteedbare reserve.
Analyse tekorten jeugdhulp
Besluit: 1. Kennis te nemen van de analyse naar de tekorten jeugdhulp binnen Drenthe.
2. De raad te informeren over de vanuit het bestuurlijk transformatie akkoord gedane
analyse naar de tekorten jeugd Drenthe.
3. Opdracht aan organisatie om concrete beleids- en beheersmaatregelen uit te werken
en aan burgemeester & wethouders aan te bieden.
4. De agendacommissie te verzoeken om een informatieavond met de raad in het eerste
kwartaal van 2020.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders nemen kennis van de uit het bestuurlijk
transformatie akkoord gedane analyse naar de tekorten jeugd Drenthe en stuurt deze
analyse ter informatie naar de raad.
Gemeentefonds - septembercirculaire 2019
Besluit: 1. De raad met een memo te informeren over de septembercirculaire 2019 en de
analyse voor Meppel;
2. De wijzigingen voor 2019 te verwerken in de jaarrekening 2019 en de wijzigingen met
betrekking tot de jaren 2020 en verder mee te nemen in de bestuursrapportage 2020.

- Samenvatting: De septembercirculaire 2019 over het gemeentefonds bevat
mededelingen over de algemene uitkering, decentralisatie- en integratie-uitkeringen en
heeft een beperkte strekking. In deze circulaire is de miljoenennota 2020 van de
rijksoverheid verwerkt.
Beantwoording technische vragen programmabegroting 2020
Besluit: De beantwoording van de vragen met betrekking tot de programmabegroting
2020 vast te stellen en ter kennisname naar de raad te zenden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders bieden de beantwoording van technische
vragen over de programmabegroting 2020 aan de raad aan.
Energielandschap Nieuwveense Landen
Besluit: 1. Kennis te nemen van de rapportage energielandschap Nieuwveense Landen.
2. Vooraf met de bewoners en belanghebbenden te overleggen, en hun reacties mee te
nemen in de bestuurlijke besluitvorming.
3. De rapportage energielandschap Nieuwveense Landen na consultatie van bewoners en
marktpartijen definitief te maken.
- Samenvatting: Nieuwveense Landen wordt ontwikkeld als een gasloze en minimaal
energie neutrale woonwijk. De hogere ambitie is dat Nieuwveense Landen uiteindelijk
energieleverend wordt. Gelet op de maatschappelijke aandacht voor dit onderwerp wordt
eerst met - toekomstige - bewoners, marktpartijen en andere belanghebbenden overlegd
om het draagvlak te peilen over een verkenning van het energielandschap, hun reacties
mee te nemen in de bestuurlijke besluitvorming en na deze consultatieronde een
definitief besluit te nemen.
Aanwijzing Crisis en herstelwet bestemmingsplannen Noordpoort en
Nieuwveense Landen
Besluit: In te stemmen met de aanvraag aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties om de projecten Transformatiegebied Noordpoort en Nieuwveense
Landen aan te melden als pilotprojecten als het gaat om de uitstel van een eventuele
aanspraak op planschade naar het moment van vergunningverlening in plaats van
vaststelling van de bestemmingsplannen.
- Samenvatting: De bestemmingsplannen Meppel - Transformatiegebied en Meppel Nieuwveense Landen zijn als experiment aangewezen op grond van de Crisis- en
hestelwet. Binnen de plannen wordt gebruik gemaakt van de omgevingsvergunning voor
de bestemmingsplanactiviteit. Op basis hiervan worden bepaalde functies mogelijk
gemaakt, maar voordat de betreffende functie in het gebied kan komen is nog een
nadere afweging nodig.

