Besluitenlijst B&W 3 september 2019
Subsidie 2019 voor uitvoering van buurtbemiddeling
Besluit: Aan Stichting Welzijn Hoogeveen een subsidie te verlenen voor 2019 voor
uitvoering van buurtbemiddeling van € 15.000.
- Samenvatting: In 2018 is een convenant gesloten met Woonconcept, Politie, Welzijn
MensenWerk en de gemeente voor buurtbemiddeling. Doelstelling van buurtbemiddeling
is de communicatie tussen betrokkenen (weer) op gang te brengen, gezamenlijke
belangen naar boven te brengen en de relatie te herstellen. Het convenant loopt van
2018 tot en met 2020. Stichting Welzijn Hoogeveen heeft voor de uitvoering in 2019 en
2020 subsidie aangevraagd voor de uitvoering en coördinatie van buurtbemiddeling. Op
basis van de aanvraag heeft hebben burgemeester & wethouders subsidie verleend voor
het jaar 2019.
Prestatieafspraken en dienstverleningsovereenkomst 2019 GKB
Besluit: In te stemmen met voorstel voor prestatieafspraken en
dienstverleningsovereenkomst Meppel 2019 met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB).
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met prestatieafspraken en een
dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en de Kredietbank voor 2019.
Zak- en kleedgeld voor jongeren met een jeugdbeschermigsmaatregel
Besluit: In te stemmen met de regeling zak- en kleedgeld voor jongeren met een
jeugdbeschermingsmaatregel.
- Samenvatting: Op grond van het Burgerlijk Wetboek zijn ouders primair
verantwoordelijk voor het levensonderhoud van hun kinderen, ook wanneer het kind met
een ondertoezichtstelling of voogdijmaatregel in een residentiële inrichting verblijft. In de
praktijk komt het voor dat bepaalde kosten voor het levensonderhoud van een kind niet
betaald worden door of verhaald kunnen worden op de ouders en ook niet uit een andere
regeling vergoed kunnen worden, maar waarbij het wel in het belang van de jeugdige is
dat deze kosten gemaakt worden. Gemeenten hebben volgens de Jeugdwet een
zorgplicht om in dergelijke gevallen een financiële vergoeding beschikbaar te stellen.
De twaalf gemeenten in Drenthe hebben een regeling in het leven geroepen wanneer
noodzakelijke kosten voor jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel niet door
ouders (kunnen) worden betaald of verhaald op die ouders, deze kosten door de
gemeente worden voldaan.
Startnotitie regionale energiestrategie (RES) Drenthe 1.0
Besluit: De startnotitie RES (regionale energiestrategie) Drenthe 1.0 ter vaststelling de
raad aan te bieden.
- Samenvatting: Met het vaststellen van de startnotitie RES Drenthe geven
gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen in
Drenthe opdracht aan hun colleges en dagelijks besturen om een regionale
energiestrategie (RES) voor Drenthe te maken. Deze RES biedt duidelijkheid over de
hoeveelheid op te wekken hernieuwbare elektriciteit, de verdeling van de aanwezige
warmte en de hiervoor benodigde energie infrastructuur. Alle maatregelen die de RES
benoemt, krijgen vervolgens een vertaling in de omgevingsvisie.
Vaststelling subsidie buurtbemiddeling 2018
Besluit: Vast te stellen de verleende subsidie voor buurtbemiddeling in 2018 aan
Stichting Welzijn Hoogeveen op € 15.000.
- Samenvatting: In 2018 is een convenant gesloten met Woonconcept, Politie, Welzijn
Mensenwerk en de gemeente voor buurtbemiddeling. Doelstelling van buurtbemiddeling
is de communicatie tussen betrokkenen (weer) op gang te brengen, gezamenlijke

belangen naar boven te brengen en de relatie te herstellen. Het convenant loopt van
2018 tot en met 2020. Stichting Welzijn Hoogeveen heeft in 2018 subsidie ontvangen
voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van buurtbemiddeling. Stichting Welzijn
Hoogeveen heeft aan aanvraag tot vaststelling ingediend op basis waarvan burgemeester
& wethouders de subsidie vaststellen.
Speelautomatenhallen, verordening en schaarse vergunningprocedure
Besluit: 1. De raad voor te stellen: I. de Verordening Speelautomatenhallen vast te
stellen;
II. de Verordening inzake speelautomatenhallen, zoals laatstelijk gewijzigd bij nr. 20101608 in te trekken.
2. De Nadere regels verdeling schaarse vergunningen en andere criteria voor de
exploitatie van een speelautomatenhal gemeente Meppel vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor om een nieuwe
verordening speelautomatenhallen vast te stellen. Deze is aangepast aan de huidige Wet
op de kansspelen. De oude verordening wordt ingetrokken. Burgemeester & wethouders
stellen een procedure vast voor het op een eerlijke manier kunnen verdelen van een
schaarse vergunning voor een speelautomatenhal.
Toetreding tot convenant landelijke stuurgroep interventieteams (LSI)
Besluit: Bij de voorzitter van de landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) een
verzoek tot toetreding in te dienen tot de samenwerkingsovereenkomst voor
interventieteams 2017.
- Samenvatting: Meppel sluit aan bij de landelijke samenwerkingsovereenkomst voor
interventieteams. Hierdoor kunnen zaken op het gebied van toezicht samen worden
uitgevoerd met de ketenpartners inspectie SZW, UWV, ISZW, IND, SVB, Belastingdienst,
Politie en Openbaar Ministerie.
Financieel beleid: inrichting begroting sociaal domein
Besluit: In te stemmen in met de nieuwe indeling van het sociaal domein in de begroting
2020.
- Samenvatting: De indeling van de begroting wordt gewijzigd. Het sociaal domein wordt
een programma met een nieuwe indeling. Deze wordt opgenomen in de begroting 2020.
Ledenraadpleging cao gemeenten 2019-2020
Besluit: 1. in te stemmen met de gemaakte afspraken tussen de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden over de cao gemeenten 2019-2020.
2. De gemeentesecretaris te laten reageren richting de VNG namens het college.
N.B. De gemeentesecretaris zal ook reageren namens de werkgeverscommissie van de
gemeenteraad.
Raadsvragen interventieplan sociaal domein
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad over het interventieplan sociaal domein.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
VVD in de raad over het interventieplan sociaal domein.
Raadsvragen over universiteit van het noorden
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad over de universiteit van het noorden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
ChristenUnie in de raad over de universiteit van het noorden.
Fusie Stad en Esch en CSG Dingstede
Besluit: Een positief advies uit te brengen over de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen
Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe (Stad & Esch) en de Stichting voor P.C.V.O.
voor Meppel en omgeving (CSG Dingstede).

- Samenvatting: Burgemeester & wethouders zijn positief over de voorgenomen
bestuurlijke fusie tussen de Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe (Stad & Esch) en de
Stichting voor P.C.V.O. (CSG Dingstede). Een advies van burgemeester & wethouders
dient volgens de Wet op het Voortgezet onderwijs een onderdeel te zijn van de
fusieaanvraag, die beide schoolbesturen bij de minister moeten indienen.
Raadsvragen over rapport een werkende keten
Besluit: In te stemmen met beantwoording van vragen volgens artikel 32 reglement van
orde van de raad van de fracties van VVD en de ChristenUnie.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fracties van
VVD en de ChristenUnie in de raad over het rapport een werkende keten.
Festival van Geluk: kosteloos Huwelijk
Besluit: 1. Eenmalig af te wijken van het uitgangspunt dat kosteloze huwelijken slechts
op dinsdag mogen worden voltrokken en tijdens het Festival van Geluk - 7 tot en met
11 oktober 2019 - de mogelijkheid te bieden iedere ochtend drie kosteloze huwelijken /
partnerschapsregistraties plaats te laten vinden op het stadhuis in Meppel.
- Samenvatting: In de week van 5 tot en met 12 oktober viert Meppel - onder leiding van
het Merk Meppel - op verschillende plekken het Festival van Geluk. De gemeente draagt
bij aan het festival door het éénmalig toestaan van kosteloze huwelijken en
partnerschapsregistraties deze week op alle ochtenden van maandag tot en met vrijdag.

