Besluitenlijst B&W 5 november 2019
Werkagenda Drents zorglandschap 2019-2021
Besluit: 1. De werkagenda Drents zorglandschap 2019-2021 vast te stellen.
2. In te stemmen met de financiering van de aanstelling van een onafhankelijke
procesbegeleider voor de jaren 2019-2020 en de kosten van de totale gemeentelijke
bijdrage te verdelen over de 12 Drentse gemeenten op basis van het inwoneraantal.
- Samenvatting: Vanuit een gedeeld belang en een gezamenlijk gedragen visie is de
afgelopen jaren door gemeenten, provincie en zorgverzekeraar een structurele
samenwerking gerealiseerd binnen het Drents zorglandschap. De eerste Drents brede
werkagenda is eind vorig jaar afgelopen. De drie thema’s van deze agenda ouderenzorg,
sluitende keten geestelijke gezondheidszorg en preventie vragen ook de komende jaren
om samenwerking. Dit heeft geleid tot een werkagenda voor 2019-2021. De visie die bij
de start is opgesteld, blijft voor de komende jaren het uitgangspunt voor deze
samenwerking. Deze visie is: samen werken aan kwalitatief goede, bereikbare en
betaalbare zorg voor inwoners.
Evaluatie afvalbeleidsplan 2012-2020
Besluit: 1. De evaluatie van het afvalbeleid 2012-2020 vast te stellen.
2. De raad te informeren over de evaluatie en de procedure voor het nieuwe beleidsplan
van afval naar grondstof 2020–2028.
3. De inwoners te betrekken bij het nieuw op te stellen beleid door het uitzetten van een
infoquête die huis-aan-huis verspreid wordt.
- Samenvatting: In 2019 is het afvalbeleidsplan 2012-2020 geëvalueerd. De evaluatie
geeft inzicht in de resultaten die bereikt zijn op het gebied van afvalinzameling in deze
periode. Uit de evaluatie blijkt dat het 'omgekeerd inzamelen' succesvol is
geïmplementeerd. De hoeveelheid restafval is gedaald van 238 kg (2011) naar 145 kg
(2018). Het afvalscheidingspercentage bedraagt met stijgende trend 69%. Hiermee zijn
echter de landelijke doelstelling (maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020
en een afvalscheidingspercentage van 75%) en onze eigen doelstelling (30 kg restafval
per inwoner per jaar in 2020) nog niet behaald. De evaluatie dient tevens als opmaat
naar het opstellen van een nieuw beleidsplan.
Ontwerp bestemmingsplan Meppel - Dahliastraat, beeldkwaliteitsplan en besluit
hogere grenswaarde geluid
Besluit: 1. In te stemmen met de reactienota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan
Meppel - Dahliastraat;
2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Meppel - Dahliastraat en dit zes
weken ter inzage te leggen;
3. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Dahliastraat zes weken ter inzage te leggen;
4. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid zes weken ter inzage te leggen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met de reactienota inspraaken vooroverleg bestemmingsplan Meppel - Dahliastraat, het ontwerpbestemmingsplan
Meppel - Dahliastraat, het ontwerp beeldkwaliteitsplan Dahliastraat en het ontwerpbesluit
hogere grenswaarden geluid.
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 25 sociale huurwoningen aan de Dahliastraat
in Meppel met bijbehorende ontsluitingen, parkeergelegenheid en openbaar groen
mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is, mede naar aanleiding van de
inspraakreacties, aangepast ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. De
maximale goothoogte is aangepast van 7 naar 6 meter en er is een onderzoek gedaan
naar trillinghinder van het spoor. Ook is nader onderzoek gedaan naar stikstofuitstoot in
relatie tot Natura 2000-gebieden.

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan wordt het nieuwe toetsingskader waar de uiteindelijke
vergunningaanvragen aan getoetst moeten worden. Dit beeldkwaliteitsplan vervangt voor
dit gebied de welstandsnota.
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid maakt het mogelijk om een
overschrijding toe te staan van de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder.
Raadsvragen over regeling reductie energiegebruik
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 van het
reglement van orde van de raad.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van
D66 in de raad over de regeling reductie energiegebruik (RRE). Met de RRE kunnen
gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren tot kleine
energiebesparende maatregelen in huis.
Reactie op motie 2017 universiteitsstad Meppel 2.0
Besluit: In te stemmen met de reactie op de motie met een memo aan de raad.
- Samenvatting: In 2017 is een motie Meppel Universiteitsstad 2.0 aangenomen met
daarin een oproep aan burgemeester & wethouders om actief gesprekken aan te gaan
met de Rijksuniversiteit Groningen en nogmaals bij de Universiteit Twente de
strategische ligging en faciliteiten onder de aandacht te brengen. Burgemeester &
wethouders reageren met een memo aan de raad.
Raadsvragen Meppel over kappen van bomen
Besluit: De antwoorden op vragen volgens artikel 32 van het reglement van orde van de
raad naar Sterk Meppel te sturen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen volgens artikel 32
van het reglement van orde van de raad van Sterk Meppel.
Reactie op motie aanpak overlast hondenpoep van 28 maart 2019
Besluit: 1. Ter uitvoering van de motie aanpak overlast hondenpoep mogelijke
oplossingen die in de bijlage bij de motie worden genoemd over te nemen:
a. Uitbreiden dispensers en prullenbakken;
b. Actualisatie van het beleid en de aangewezen plaatsen (uitlaatzones en
losloopgebieden) opnieuw in kaart brengen;
c. Meer handhaven;
d. Bebording uitlaatzones en losloopgebieden vernieuwen, of eventueel uit te breiden;
e. Voorlichting vanuit de gemeente;
2. De volgende mogelijke oplossingen uit de bijlage bij de motie aanpak overlast
hondenpoep en verder te bedenken mogelijke oplossingen niet over te nemen of toe te
passen:
a. Hondenbelasting invoeren en de gemeente ruimt op;
b. Intensiveren inzet hondenpoepzuiger;
c. Een digitale kaart ontwikkelen en opnemen in de app en op de website;
d. Hondenpoepbordjes ter waarschuwing;
e. Elkaar aanspreken op het niet-opruimen van hondenpoep;
3. De raad te informeren over de maatregelen ter uitvoering van de motie aanpak
overlast hondenpoep door middel van een memo, waarmee de motie is afgedaan.
- Samenvatting: Naar aanleiding van de motie aanpak overlast hondenpoep zijn door
burgemeester & wethouders de (on)mogelijkheden en kosten van de aanbevelingen in
kaart gebracht.
Reactie op adviesraad sociaal domein over collectieve zorgverzekering en
bijzondere bijstand
Besluit: In te stemmen met de beantwoording aan de adviesraad betreffende het advies
herijking collectieve zorgverzekering.

- Samenvatting: 26 juni 2019 heeft de adviesraad sociaal domein een advies gegeven
over de collectieve zorgverzekering en bijzondere bijstand. Burgmeester & wethouders
reageren met een brief.
Actieplan gezondheid, bewegen en sport
Besluit: 1. Het actieplan gezondheid, bewegen en sport vast te stellen.
2. Het actieplan gezondheid, bewegen en sport ter bespreking aan de raad aan te bieden
en een memo betreffende het tijdspad naar de raad te sturen.
- Samenvatting: In mei 2019 is door de raad ingestemd met de beleidsrichting uit het
beleidsplan gezondheid, bewegen en sport. In het voorliggende actieplan is die
beleidsrichting vertaald in heldere doelstellingen en acties waarop de komende jaren
wordt ingezet, conform het aangenomen amendement beleidsrichting beleids-en
actieplan gezondheid bewegen en sport.

