Besluitenlijst B&W 5 februari 2019
Subsidieaanvragen Scala, Verslavingszorg Noord Nederland, Present Meppel &
Humanitas
Besluit: Voor 2019 subsidie te verlenen aan de organisaties en instellingen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen subsidies aan de stichtingen
Scala, Verzorgingsverslaving Noord Nederland, Present Meppel en Humanitas voor
uitvoering van activiteiten in 2019.
Ontevredenheid uitvoering snippergroenbeleid / verzoek toepassen maatwerk
Besluit: Geen maatwerk toe te passen en conform het snippergroenbeleid het standpunt
'niet te verkopen' te handhaven.
- Samenvatting: Gedurende 16 jaar probeert bewoner een strook snippergroen naast zijn
woning van de gemeente te kopen. Op basis van het snippergroenbeleid en
opeenvolgende aanpassingen van dit beleid is (tijdelijke) huur van de groenstrook
mogelijk, maar dat is nu ook eindig. Als laatste middel doet bewoner beroep op raad en
burgemeester & wethouders om uit coulance te komen tot een maatwerkoplossing.
Het college is op basis van het door de raad in 2017 vastgestelde snippergroenbeleid
bevoegd om op verzoeken tot het toepassen van maatwerk te beslissen en besluit het
eerder ingenomen standpunt te handhaven. Dit houdt in dat de groenstrook niet wordt
verkocht.
Verkiezingen 2019 : stembureaus, stemlokalen en aanplakborden
Besluit: 1. 21 stembureaus in te stellen en 20 stemlokalen en één mobiel stembureau
aan te wijzen in de gemeente voor de gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en
waterschap, van 20 maart 2019 en de verkiezing voor het Europees Parlement van 23
mei 2019.
2. De memo toegankelijkheid stemlokalen ter informatie door te sturen aan de raad.
3. De locaties van de 11 aanplakborden aan te wijzen voor de gecombineerde
verkiezingen Provinciale Staten en waterschap, van 20 maart 2019 en de verkiezing voor
het Europees Parlement van 23 mei 2019.
- Samenvatting: Ter voorbereiding op de gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten
en waterschap, van 20 maart en de verkiezing voor het Europees Parlement van 23 mei
stellen burgemeester & wethouders 21 stembureaus in en wijzen 20 stemlokalen en 1
mobiel stembureau aan. Daarnaast zijn 11 locaties aangewezen om aanplakborden te
plaatsen. Partijen kunnen op de aanplakborden verkiezingsposters plakken.
Burgemeester & wethouders sturen de raad een memo over de toegankelijkheid van de
stemlokalen.
Uitbreiden vrachtwagenparkeerverbodzone
Besluit: Uitbreiden vrachtwagenparkeerverbodszone naar bedrijventerreinen Noord en
Oevers C.
- Samenvatting: De zone waar een parkeerverbod voor grote voertuigen dat van kracht
is van maandag t/m vrijdag van 00.00-8.00 en van 18.00-24.00 uur wordt, mede op
zaterdag en zondag, uitgebreid naar bedrijventerreinen Noord en Oevers C.
Voortgangsrapportage investeringen 2018 en volgende jaren
Besluit: 1. Instemmen met de voortgangsrapportage investeringen 2018 en volgende
jaren.
2. De raad voor te stellen:
- de voortgangsrapportage investeringen 2018 en volgende jaren vast te stellen en
daarmee in te stemmen met de volgende wijzigingen:

Aanvullend krediet herinrichting binnenring 2e helft, inclusief aanpassing kruispunt
Eendrachtstraat-Noteboomstraat, € 110.000;
Een nieuw krediet groen voor groeiplaatsverbetering en nieuwe bomen Noteboomstraat,
€ 60.000;
Een nieuw krediet afkoppelen riolering Noteboomstraat van € 190.000;
Aanvullend krediet reconstructie Molenpad inclusief de werkzaamheden op terrein derden
ad € 470.000, bijdrage derden € 100.000;
Het geplande krediet 2020 pleinenreeks De Wheem / Kerkplein ad € 200.000 beschikbaar
te stellen in 2019, met focus op De Wheem;
Het beschikbare krediet pleinenreeks Groenmarkt / Prinsenplein ad € 500.000 in te
zetten voor Groenmarkt in 2020.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders vragen de raad een voortgangsrapportage
investeringen vast te stellen en de daarmee gewijzigde kredieten te autoriseren.
Stimuleren gevelverbetering
Besluit: In te stemmen met de aanpak stimulering gevelverbetering.
- Samenvatting: Het binnenstadsplan zet in op beleving. Onderdeel daarvan is de aanpak
van de ruimtelijke kwaliteit. Met het stimuleren van gevelverbetering wordt hier nader
uitvoering aan gegeven.
Regionale samenwerking beschermd wonen na decentralisatie in 2021
Besluit: 1. Instemmen met de keuze van het bestuurlijk overleg beschermd wonen (BW)
voor samenwerking in twee regio's, na decentralisatie van BW in 2021, te weten Noord
en Midden Drenthe en Zuidwest Drenthe;
2. Instemmen dat de gemeente Meppel vanaf 2021 voor BW gaat samenwerken met de
gemeenten Hoogeveen en De Wolden in de regio Zuidwest Drenthe;
3. Instemmen met de keuze van het bestuurlijk overleg BW om het landelijk tijdpad voor
de decentralisatie per 2021 te volgen.
- Samenvatting: Assen is centrumgemeente voor de uitvoering van beschermd wonen
(BW) voor de regiogemeenten Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel,
Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. De rol van de centrumgemeente
komt per 1 januari 2021 te vervallen; de middelen worden via een nieuw verdeelmodel
gedecentraliseerd naar alle gemeenten. Samenwerking tussen gemeenten blijft nodig om
voldoende, passende ondersteuning voor de doelgroepen te organiseren, rekening
houdende met lokale initiatieven. Burgemeester & wethouders sluiten Meppel aan bij de
regio Zuidwest Drenthe.
Principeverzoek woon-zorgcomplex locatie Zuideinde 28
Besluit: In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een
planologische procedure voor woon-zorgcomplex voor 33 (jong) volwassenen met een
verstandelijke beperking op de locatie Zuideinde 28.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders zijn in principe en onder voorwaarden
bereid medewerking te verlenen aan een planologische procedure voor woonzorgcomplex voor 33 (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking op de locatie
Zuideinde 28. Het initiatief bestaat uit 33 zorgwoningen, 3 slaapkamers voor begeleiding,
3 gezamenlijke kamers en een binnentuin. De initiatiefnemer kan verder met het
uitwerken van de plannen en een verzoek tot herziening bestemmingsplan indienen.
Voorontwerp bestemmingsplan Meppel - Dahliastraat en anterieure
overeenkomst Dahliastraat
Besluit: 1. Voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen aan de Dahliastraat, tussen de
Ezingebuurt en onderwijspark Ezinge geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen
zoals bedoeld in artikel 7.19 Wet milieubeheer (Wm);
2. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 'Meppel - Dahliastraat';
3. Het voorontwerp bestemmingsplan zes weken voor inspraak ter inzage te leggen
conform de Inspraakverordening en een vooraankondiging te publiceren zoals bedoeld in
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro);

4. Voor het voorontwerp bestemmingsplan 'Meppel - Dahliastraat' het overleg zoals
bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten;
5. Met Stichting Woonconcept een anterieure overeenkomst aan te gaan voor de
ontwikkeling van 25 sociale huurwoningen aan de Dahliastraat te Meppel en de zakelijke
omschrijving van de inhoud hiervan ter inzage te leggen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het voorontwerp
bestemmingsplan Meppel - Dahliastraat. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 25
sociale huurwoningen aan de Dahliastraat mogelijk met bijbehorende ontsluitingen,
parkeergelegenheid en openbaar groen. Het college heeft tevens besloten dat er geen
milieueffectrapportage wordt opgesteld en dat zij een anterieure overeenkomst aangaat
met initiatiefnemer Stichting Woonconcept. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt zes
weken ter inzage voor inspraak en vooroverleg. Het plangebied ligt aan de Dahliastraat,
tussen de Ezingebuurt en onderwijspark Ezinge.
Raadsvragen over eenzaamheid in de gemeente
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad over eenzaamheid in de gemeente Meppel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden schriftelijke vragen van de
fractie van Sterk Meppel in de raad over eenzaamheid in de gemeente Meppel.
Reacties op moties en toezeggingen programmabegroting 2019
Besluit: Akkoord te gaan met een memo met daarin de reactie op de moties en
toezeggingen en deze door te zenden aan de raad.
- Samenvatting: In de raadsvergadering van 8 en 9 november 2018 heeft de raad de
programmabegroting 2019 vastgesteld. Met een memo bundelen burgemeester &
wethouders hun reactie op de daarbij aangenomen moties en door het college gedane
toezeggingen.
Mandaat- en volmachtregister
Besluit: 1. Het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meppel 2018 en het
bij dit besluit behorende mandaatregister vast te stellen, met uitzondering van hoofdstuk
4 Personeel van het mandaatregister.
2. Het voorgenomen besluit voor de wijziging van hoofdstuk 4 Personeel van het
mandaatregister voor te leggen aan de ondernemingsraad voor uitoefening van haar
adviesrecht inzake belangrijke wijzigingen van de organisatie.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen een nieuwe regeling vast voor het
verlenen van volmachten en mandaten. Hiermee worden ambtenaren bevoegd gemaakt
om namens burgemeester & wethouders besluiten te nemen, overeenkomsten te sluiten
en feitelijke handelingen te verrichten.

