Besluitenlijst B&W 2 juli 2019
Herbenoeming twee leden commissie bezwaarschriften
Besluit: De heer M. Elzinga en mevrouw mr. K.B. Brouwer-Porte voor de periode 1-92019 tot 1-9-2023 her te benoemen als lid van de commissie bezwaarschriften.
- Samenvatting: Op 1 september 2019 loopt de benoemingstermijn van twee leden van
de commissie bezwaarschriften af. Deze twee leden, heer M. Elzinga en mevrouw
K. Brouwer-Porte, zijn beschikbaar voor herbenoeming. Gelet op het verstrijken van de
benoemingstermijn, de mogelijkheid tot herbenoeming en in het belang van de
continuïteit van de commissie, wordt besloten tot herbenoeming van beide huidige leden
van de commissie.
Reserveringsovereenkomst kavel F Oevers D
Besluit: 1. Het perceel bouwkavel F, gelegen op bedrijventerrein Oevers D, te reserveren
conform de reserveringsovereenkomst voor een periode van maximaal 3 maanden.
2. In te stemmen met de reserveringsovereenkomst
- Samenvatting: Het college heeft besloten om het perceel bouwkavel F op
bedrijventerrein Oevers D te reserveren voor een periode van 3 maanden.
Vaststelling tarieven gebruik binnen- en buitensportaccommodaties periode juli
2019 t/m juni 2020
Besluit: De tarieven voor het gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties
periode juli 2019 t/m juni 2020 vast te stellen.
- Besluit 14 mei 2019 intrekken.
- Komend jaar het verhuurbeleid evalueren in het kader van vaststelling beheer
sportaccommodaties.
- In de communicatie opnemen dat verhuurbeleid geëvalueerd gaat worden, en dat dat
consequenties kan gaan hebben per juli 2020.
- Samenvatting: Het college stelt tarieven voor het gebruik van de binnen- en
buitensportaccommodaties voor de periode juli 2019 t/m juni 2020 vast.
Verlenen subsidie aan Meppel Event Desk
Besluit: Aan Stichting Meppel Event Desk in 2019 én in 2020 een subsidie van € 75.000
te verlenen ten behoeve van de ondersteuning van organisatoren van evenementen in de
gemeente Meppel, inclusief een bijdrage voor veiligheid. De eindverantwoordelijkheid
voor de organisatie van een veilig evenement blijft te allen tijde bij de organisatoren. Op
deze manier kan Meppel Event Desk doorontwikkeling en professionalisering van
evenementen begeleiden en stimuleren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om aan Stichting Meppel
Event Desk in 2019 een subsidie te verlenen van € 75.000 voor het organiseren van de
ondersteuning van evenementen in de gemeente, inclusief een bijdrage voor veiligheid.
De eindverantwoordelijkheid voor het organiseren van een veilig evenement blijft te allen
tijde bij de organisatoren van de evenementen. Meppel Event Desk kan deze
doorontwikkeling en professionaliseringsslag begeleiden en stimuleren. Ook in 2020
wordt eenzelfde bedrag verleend. In de programmabegroting van 2019 is hiervoor
€ 75.000 beschikbaar. Dit bedrag is ook beschikbaar in 2020.
Subsidie Ondernemersfonds
Besluit: 1. De subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel over 2018 vast te
stellen op € 207.182.
2. Een subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel voor 2019 te verlenen van
€ 212.593.
3. Een voorschot op deze subsidie te verlenen van € 191.333 - voorschot 90%.

- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben de subsidie aan het
ondernemersfonds met betrekking tot 2018 definitief vastgesteld en de subsidie voor
2019 verleend. In 2016 is het Ondernemersfonds Meppel geëvalueerd en is besloten het
fonds in elk geval tot en met 2021 voort te zetten. Het Ondernemersfonds draagt onder
andere bij aan de activiteiten van ICC-Parkmanagement en de Meppeler
Handelsvereniging.
Bedrijventerreinregeling glasvezel voor Oevers E
Besluit: 1. De overeenkomst bedrijventerreinregeling Greenfield Bedrijventerrein Oevers
E te Meppel met KPN BV aan te gaan.
2. De overeenkomst financiering aanleg glasvezel Oevers E te Meppel met de vereniging
ICC-Parkmanagement Meppel aan te gaan.
3. Wethouder Ten Hulscher machtigen om overeenkomst te tekenen.
- Samenvatting: Om te komen tot uitvoering van de bedrijventerreinregeling glasvezel is
het noodzakelijk een overeenkomst aan te gaan met KPN BV Met ICC-Parkmanagement
wordt een overeenkomst aangegaan om een financiële bijdrage te regelen
Vaststelling bestemmingsplan Meppel - Ziekenhuis 2018, beeldkwaliteitsplan
Isala Diaconessenhuis, besluit hogere grenswaarden en verlenen
omgevingsvergunning nieuwbouw ziekenhuis
Besluit: 1. De raad voor te stellen:
a. Te besluiten geen milieueffectrapportage op te stellen zoals bedoeld in artikel 7.19
Wet milieubeheer ten behoeve van de nieuwbouw Isala Diaconessenhuis;
b. De gecoördineerde reactienota zienswijzen voor wat betreft het bestemmingsplan
Meppel - Ziekenhuis 2018, vast te stellen;
c. Het bestemmingsplan Meppel - Ziekenhuis 2018 met planidentificatie
NL.IMRO.0119.Ziekenhuis2018-BPC1 en ondergrond o_NL.IMRO.0119. Ziekenhuis2018BPC1.dfx vast te stellen;
d. Het beeldkwaliteitsplan Isala Diaconessenhuis als wijziging van de welstandsnota 2004
vast te stellen;
e. Te besluiten geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2e lid Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen;
2. Onder voorbehoud van vaststelling van het bestemmingsplan de gecoördineerde
reactienota zienswijzen voor wat betreft de omgevingsvergunning bouwen nieuwe
ziekenhuis en besluit hogere grenswaarde ten behoeve van het Isala Diaconessenhuis
vast te stellen;
3. Onder voorbehoud van vaststelling van het bestemmingsplan te besluiten de volgende
hogere grenswaarden vast te stellen:
a. Een hogere grenswaarde van maximaal 51 dB (Lden - Level day-evening-night) vast te
stellen op de noordgevel ter plaatse van de nieuwbouw van het Isala Diaconessenhuis
ten gevolge van het wegverkeerslawaai afkomstig van de Hoogeveenseweg;
b. Een hogere grenswaarde van maximaal 50 dB (Lden) vast te stellen op de oostgevel
ter plaatse van de nieuwbouw van het Isala Diaconessenhuis ten gevolge van het
wegverkeerslawaai afkomstig van de Reggersweg;
c. Een hogere grenswaarde van maximaal 51 dB (Lden) vast te stellen op de westgevel
ter plaatse van de nieuwbouw van het Isala Diaconessenhuis ten gevolge van het
wegverkeerslawaai afkomstig van de Rijksweg A32;
4. Onder voorbehoud van vaststelling van het bestemmingsplan de omgevingsvergunning
nieuwbouw ziekenhuis te verlenen en gecoördineerd met het bestemmingsplan en
besluiten hogere grenswaarden ter inzage te leggen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan
Meppel - Ziekenhuis 2018 en het beeldkwaliteitsplan Isala Diaconessenhuis vast te
stellen. Bijbehorend stelt het college de raad voor om geen milieueffectrapportage op te
stellen en in te stemmen met de reactienota zienswijzen. Daarnaast besluit het college
om gecoördineerd met het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen voor
de nieuwbouw van een ziekenhuis en de benodigde hogere grenswaarden vast te stellen.

Incidenteel mandaat collegebevoegdheden
Besluit: Vast te stellen een incidenteel mandaat aan de individuele leden van het college
van burgemeester en wethouders om in recesperioden in spoedeisende gevallen
collegebevoegdheden te kunnen uitoefenen.
- Samenvatting: Om besluitvorming van spoedeisende besluiten in recesperioden van het
college van burgemeester en wethouders te waarborgen is besloten tot een incidenteel
mandaat aan de individuele leden van het college. Dit betreft geen structureel mandaat,
zoals het uitgangspunt is in de algemene mandatenregeling. Het betreft een
mandaatfiguur in bijzondere, éénmalige situaties in perioden dat er geen reguliere
collegevergadering is.
Herijking collectieve zorgverzekering - minimapolis
Besluit: 1. In te stemmen met het herijken van de collectieve zorgverzekering, door het
voortzetten van de huidige regeling voor 2020, en tegelijkertijd;
2. In te stemmen met het inzetten van individuele begeleiding rondom de keuze voor een
passende - alternatieve - zorgverzekering, in nadrukkelijke verbinding met de
Voorzieningenwijzer.
- Samenvatting: Zoals aangekondigd is in het voorjaar van 2019 een evaluatie
uitgevoerd naar de duurzaamheid de huidige collectieve zorgverzekering. Daaruit blijkt
dat de huidige situatie onvoldoende effect heeft en leidt tot onwenselijke consequenties
voor minima en de gemeente Meppel. Burgemeester & wethouders stemmen in met het
voortzetten van de huidige regeling voor 2020, en stemmen tegelijkertijd in met het
inzetten van individuele begeleiding rondom de keuze voor een passende - alternatieve zorgverzekering, in nadrukkelijke verbinding met de Voorzieningenwijzer.
Evaluatie flexibele stimuleringslening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten (SVn)
Besluit: 1. In te stemmen met de evaluatie van de stimuleringslening via SVn en de naar
aanleiding van de evaluatie gedane aanbevelingen.
2. De gemeenteraad voor te stellen:
a. kennis te nemen van de Evaluatie flexibele stimuleringslening via SVn;
b. de Verordening Starterslening gemeente Meppel vastgesteld bij
raadsbesluit d.d. 1 december 2016 te wijzigen;
c. de Verordening Restschuldlening gemeente Meppel vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 1
december 2016 in te trekken;
d. de Verordening Blijverslening gemeente Meppel, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 1
december 2016, in te trekken;
e. de Verordening Verzilverlening gemeente Meppel vast te stellen.
- Samenvatting: De gemeente heeft een flexibele stimuleringslening geïntroduceerd,
waaruit naar rato van behoefte startersleningen, blijversleningen en restschildleningen
kunnen worden verstrekt. De afgelopen twee jaar zijn 15 startersleningen verstrekt, is
slechts 1 blijverslening verstrekt. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten is gestopt met het aanbieden van de restschuldlening. De starterslening
functioneert naar behoren en zal worden voortgezet. Gelet op de stijging van de
woningprijzen wordt voorgesteld om de maximale verwervingskosten van een bestaande
koopwoning om in aanmerking te komen voor een Starterslening te verhogen van
€ 170.000 naar € 195.000 en om de blijverslening te vervangen door de verzilverlening,
waarbij de rente en aflossing pas na verkoop van het huis hoeven te worden betaald.
Subsidieaanvraag Odensehuis Zuidwest Drenthe
Besluit: Subsidieaanvraag Odensehuis Zuidwest Drenthe afwijzen.
- Samenvatting: Het Odensehuis Zuidwest Drenthe vraagt een structurele subsidie aan
voor het oprichten en ontwikkelen van een Odensehuis in Meppel. De gemeenten
Staphorst, De Wolden en Westerveld zijn ook aangeschreven om een structurele subsidie
te verstrekken. Het Odensehuis Zuidwest Drenthe wil graag een laagdrempelig inloophuis
zijn voor mensen met beginnende dementie - met of zonder diagnose - en hun naasten.

Subsidie aanvraag Zorggroep Noorderboog geheugensteunpunt in
samenwerking met Stichting Welzijn MensenWerk.
Besluit: Subsidieaanvraag geheugensteunpunten en eetcafé Het Anker van Zorggroep
Noorderboog afwijzen.
- Samenvatting: Zorggroep Noorderboog vraagt een structurele subsidie voor de
ontwikkeling van geheugensteunbeheerplanpunten in De KoeBberg en De Beemd.
Daarnaast vraagt Zorggroep Noorderboog een structurele subsidie aan voor de
activiteiten van een maandelijkse eetgroep in Het Anker. Burgemeester & wethouders
wijzen de verzoeken af.
Uitgangspunten beheerplan sportaccommodaties
Besluit: 1. In te stemmen met de uitgangspunten voor het beheerplan
sportaccommodaties.
2. De raad kennis te laten nemen van dit besluit en middels een raadsmemo te
informeren.
- Samenvatting: De raad heeft burgemeester & wethouders opgeroepen middels een
motie, een beheerplan sportaccommodaties op te stellen en hierbij de wensen van de
sportverenigingen in Meppel en Nijeveen te inventariseren. Burgemeester & wethouders
hebben uitgangspunten vastgesteld die kaders geven voor het beheerplan.
Stimulering gevelverbetering
Besluit: 1. In te stemmen met de voorliggende geactualiseerde beleidsregels Nadere
regels subsidie gevelfonds 2019;
2. In te stemmen met directe definitieve publicatie zonder inspraak zoals vastgelegd in
de gemeentelijke inspraakverordening;
3. De raad te informeren door de geactualiseerde beleidsregels voor kennisgeving aan de
raad te sturen.
- Samenvatting: De raad heeft met het binnenstadsplan uitgesproken te investeren in de
binnenstad, waaronder het stimuleren van gevelverbetering. Doel is om het
kernwinkelgebied van Meppel nog aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.
Versterking van de kwaliteit van gevels en daarmee de beleving in het kernwinkelgebied
helpt daarbij. Met de actualisatie van de beleidsregels Nadere regels subsidie gevelfonds
2019 wordt meer ingezet op maatwerk en wordt de regeling financieel aantrekkelijker
gemaakt. Dit is tevens het startsein voor meer verleiding richting pandeigenaren tot
gevelverbetering.
Nota van uitgangspunten bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Meppel Nieuwveense Landen
Besluit: De raad voor te stellen de nota van uitgangspunten bestemmingsplan met
verbrede reikwijdte Meppel - Nieuwveense Landen d.d. 28 mei 2019 vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders leggen de nota van uitgangspunten
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Meppel - Nieuwveense Landen ter vaststelling
voor aan de raad. Met de nota wordt een eerste stap gezet om te komen tot een actueel
juridisch regime dat vooruitloopt op de Omgevingswet. Met dit nieuwe bestemmingsplan
met verbrede reikwijdte kan een globale en flexibele regeling worden gemaakt waarbij er
meer mogelijkheden zijn om te sturen op de gewenste duurzame ontwikkeling.

