Besluitenlijst B&W 5 maart 2019
Fiets- & voetgangersverbinding en verkeersontsluiting Nieuwveense Landen
Besluit: 1. De raad kennis te laten nemen van de variantenstudies voor de realisatie van
een ongelijkvloerse fiets- en voetgangersverbinding tussen Nieuwveense Landen en het
centrum van Meppel;
2. De raad voorstellen om in te stemmen met een fiets- en voetgangerstunnel ter plaatse
van de rotonde Watertoren volgens variant G;
3. De raad voorstellen om in te stemmen met de voorbereiding van een aanvullende
minimale ontsluitingsvariant voor Nieuwveense Landen, en deze op basis van een nader
uitgewerkt voorstel ten laste te brengen van de grondexploitatie Nieuwveense Landen
fase 1. In 2019 wordt de gemeenteraad het definitief tracé en de kosten daarvan ter
besluitvorming voorgelegd.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor een veilige fiets- en
voetgangersverbinding te realiseren tussen de wijk Nieuwveense Landen en het centrum
van Meppel, als onderdeel van de fietsroute Nijeveen - Nieuwveense Landen binnenstad. Hiertoe zijn variantenstudies uitgevoerd waaruit een voorkeursvariant is
gekomen. De fietstunnel is geprojecteerd onder de huidige rotonde Watertoren, waardoor
deze rotonde iets moet worden verhoogd en opgeschoven in oostelijke richting. Om de
doorstroming op de N375 te verbeteren wordt een bypass bij de rotonde Watertoren
gemaakt en komt de aansluiting van de Nieuwe Nijeveenseweg te vervallen. De Provincie
Drenthe is bereid de uitvoering van deze werkzaamheden en de daarvoor benodigde
investering, volledig voor haar rekening te nemen op voorwaarde, dat de gemeente zorgt
dat wordt voorzien in een minimale ontsluitingsvariant die tevens voorziet in de
omleiding van het wegverkeer.
Aanvraag aanwijzing Nieuwveense Landen voor toepassing verbrede reikwijdte
ex artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
Besluit: De wijk Nieuwveense Landen aan te melden bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties voor aanwijzing voor toepassing verbrede reikwijdte ex
artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet ten behoeve van het opstellen
van een bestemmingsplan met verruimde reikwijdte.
- Samenvatting: De duurzame wijk Nieuwveense Landen is in het verleden aangewezen
als experiment in het kader van de Crisis- en herstelwet. Deze aanwijzing draagt bij aan
de mogelijkheden om de wijk duurzaam te ontwikkelen. In de afgelopen jaren is de
Crisis- en herstelwet uitgebreid met nieuwe instrumenten waarmee het nog eenvoudiger
wordt om de duurzame ontwikkeling te realiseren. Bij het nu op te stellen
bestemmingsplan voor Nieuwveense landen willen burgemeester & wethouders gebruik
maken van deze nieuwe instrumenten. Burgemeester & wethouders vragen de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nieuwveense Landen aan te wijzen voor
de toepassing van de verbrede reikwijdte ex artikel 7c van het besluit uitvoering Crisisen Herstelwet.
Met de toepassing van de verbrede reikwijdte is het mogelijk om de duurzame
doelstelling te borgen in het bestemmingsplan. De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties beoordeelt de aanmelding. Bij een positieve beoordeling zal de
Minister de Tweede Kamer voorstellen het gebied aan te wijzen. Dit wordt verwacht in de
het tweede helft van 2019. Daarna worden de nieuwe regels vastgelegd in een
bestemmingsplan voor het gebied.
Verordening bedrijven investeringszone (BIZ) binnenstad 2019-2023
Besluit: 1. Kennis nemen van het verslag van het draagvlakonderzoek voor de bedrijven
investeringszone (BIZ) voor de ondernemers van de binnenstad van Meppel;

2. Het besluit uitkomst draagvlakmeting en inwerkingtreding van de verordening
bedrijveninvesteringszone Meppel 2019-2023 (BIZ) vast te stellen.
Samenvatting: De Meppeler Handelsvereniging heeft van 30 januari t/m 19 februari een
draagvlakmeting uitgevoerd om te bezien of er voldoende steun bestaat voor de heffing
van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen. De raad heeft 20 december 2018,
vooruitlopend op dit onderzoek, de verordening BIZ binnenstad Meppel 2019-2023
vastgesteld onder de voorwaarde dat uit het draagvlakonderzoek voldoende steun is
gebleken, als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones. Op 19
februari is onder notarieel toezicht de stemmingsuitslag vastgesteld. De uitslag was dat
er ruim is voldaan aan de wettelijke eisen zodat de verordening en daarbij behorende
gebiedsafbakening in werking kan treden.
Onderzoek informatiebeveiliging; eindrapport van de Rekenkamer
Besluit: In te stemmen met de conclusies van het rapport.
Reactie te geven omtrent het gebruik van veilige email.
- Samenvatting: De Rekenkamer van Meppel, Staphorst, Steenwijkerland en Westerveld
heeft in opdracht van de raad de informatiebeveiliging onderzocht. In het kader van
bestuurlijk wederhoor wordt het conceptrapport voorgelegd aan burgemeester &
wethouders. De Rekenkamer oordeelt positief over de informatiebeveiliging.
Gewijzigde begroting 2019 Reestmond
Besluit: De Raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2019 Reestmond.
2. Op de gewijzigde begroting 2019 van Reestmond de zienswijze in te dienen waar in
staat dat het herinrichtingplan kritisch moet worden gevolgd en de noodzaak en omvang
van de frictiekosten goed moet worden onderbouwd en tot een minimum beperkt.
- Samenvatting: Omdat er een significante - negatieve - afwijking is van de huidige
vastgestelde begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Reestmond, legt het
bestuur van de gemeenschappelijke regeling een gewijzigde begroting voor. Voor deze
gewijzigde begroting kan de raad wensen en bedenkingen meegeven aan Reestmond.
Burgemeester & wethouders adviseren de raad om een zienswijze mee te geven over de
voortgang van het herinrichtingsplan en de noodzaak en omvang van de frictiekosten.
Principeverzoek verbouw bestaand pand & nieuwbouw woningen Noordeinde 4
Besluit: In principe, onder voorwaarde, medewerking te verlenen aan de verbouw van
het pand Noordeinde 4 tot drie grote appartementen en de bouw van twee geschakelde
woningen op het zuidoostelijke deel van het perceel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in principe, onder voorwaarden,
in met de verbouw van het pand aan het Noordeinde 4 tot drie grote appartementen en
de bouw van twee nieuwe geschakelde woningen op het zuidoostelijke deel van het
perceel. Het bestaande pand aan het Noordeinde 4 is beeldbepalend, karakteristiek en
behoudenswaardig. Door het initiatief krijgt het pand een nieuwe functie terwijl de
bestaande waarden behouden blijven. Hierdoor is er weer toekomst voor dit pand.
Behoud van het pand is voor burgemeester & wethouders een belangrijke reden geweest
om in te stemmen met de functiewijziging.
Routekaart energietransitie
Besluit: Instemmen met de aangepaste routekaart energietransitie en deze de raad
aanbieden ter vaststelling.
- Samenvatting: Er is een routekaart gemaakt hoe Meppel de energietransitie met de
samenleving wil realiseren en welke keuzes we maken met betrekking tot de
uitgangspunten, doelen, proces en de functie. In een vroeg stadium is aan de hand van
een notitie het onderwerp energie met de Raad besproken.
De gemaakte opmerkingen tijdens de dialoog worden beschouwd als richtinggevend voor
ons handelen. Zij zijn in een memo geclusterd opgenomen, met daarbij de wijze waarop
ze zijn verwerkt in de aangepaste en nu voorliggende versie van de routekaart.

Toezicht Wmo
Besluit: 1. De regeling melding calamiteiten en incidentenregeling Wmo vaststellen.
2. Kennis nemen van de maatregelen om het Toezicht Wmo verder uit te werken.
- Samenvatting: Met het in werking treden van de Wmo 2015 hebben gemeenten een
aantal taken op het gebied van toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) gekregen. Een onderdeel van het toezicht op kwaliteit Wmo is dat zorgaanbieders
verplicht zijn calamiteiten te melden en daarvoor moeten zij bij de Wmo-toezichthouder
terecht kunnen. De gemeente moet een regeling vaststellen voor het melden van
calamiteiten en incidenten. Dit is nog niet gebeurd. De tweede vorm van Wmo-toezicht is
toezicht op rechtmatigheid en fraude. Indien blijkt dat er fraude is gepleegd met een
persoonsgebonden budget of een maatwerkvoorziening kan de gemeente het toegekende
bedrag terugvorderen. Toezicht op rechtmatigheid is ook één van de actiepunten uit het
interventieplan sociaal domein. Besloten is om de regeling melding calamiteiten en
incidenten Wmo vast te stellen en kennis te nemen van de maatregelen om het toezicht
Wmo verder uit te werken.
Besteding budget interventieplan
Besluit: Kennis te nemen van de beoogde besteding van het budget voor de uitvoering
van het interventieplan sociaal domein.
- Samenvatting: Bij het vaststellen van het interventieplan is een budget beschikbaar
gesteld voor de uitvoering van het plan.
Vaststelling uitvoeringsprogramma 2019-2022 en verlening subsidie
Besluit: 1. Het uitvoeringsprogramma gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
2019-2022 vast te stellen.
2. De ontstane financiële ruimte van € 39.000 mee te nemen in de integrale afweging bij
de behandeling van de perspectiefnota.
3. Conform het activiteitenprogramma in het uitvoeringsprogramma vanuit het OAB
budget:
A. Respectievelijk een bedrag van € 168.000 in 2019 en een bedrag van
€ 220.000 in 2020 t/m 2022 beschikbaar te stellen voor de bekostiging van toeslagen
voor- en vroegschoolse educatie (VVE) .
B. Voorschoolse voorzieningen een subsidie te verlenen van maximaal
€ 109.500,- voor de inzet van VVE-specialisten voor de periode 2019 t/m 2022.
C. Stichting Promes en PCBO Meppel een éénmalige subsidie te verlenen voor de
uitvoering van de ontwikkelcoach van maximaal € 35.000 voor de periode september
2018 t/m augustus 2019.
D. Aan Stichting Welzijn MensenWerk en de Bibliotheek Meppel respectievelijk een
maximale subsidie te verlenen van € 54.000 en € 10.000 voor de uitvoering van de
thuisprogramma's en boekstart voor de periode 2019 t/m 2022.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen het uitvoeringsprogramma
onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 vast. In dit programma zijn activiteiten
opgenomen die de voorschoolse voorzieningen, basisscholen, Welzijn MensenWerk,
bibliotheek en Icare gaan uitvoeren in de deze periode. De activiteiten hebben als doel de
onderwijsachterstand van kinderen zo veel mogelijk te verminderen.

