Besluitenlijst B&W 6 oktober 2020
Aanwijzing tot gemeentelijk monument pand Hoofdstraat 73
Besluit: 1. Het pand Hoofdstraat 73 te Meppel aan te wijzen tot gemeentelijk monument
als bedoeld in artikel 3.1 van de Erfgoedverordening Meppel 2017;
2. Het pand Hoofdstraat 73 op te nemen in het gemeentelijk erfgoedregister.
- Samenvatting: Het pand Hoofdstraat 73 te Meppel wordt aangewezen tot gemeentelijk
monument. De welstands- en monumentencommissie had hiertoe een verzoek ingediend.
Aanwijzing tot gemeentelijk monument Stadskorenmolen De Vlijt
Besluit: 1. Stadskorenmolen De Vlijt, plaatselijk bekend aan de Sluisgracht 20, 20a te
Meppel, aan te wijzen tot gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 5.1 van de
Erfgoedverordening Meppel 2017;
2. De molen op te nemen in het gemeentelijk erfgoedregister.
- Samenvatting: Stadskorenmolen De Vlijt wordt aangewezen tot gemeentelijk
monument. Het bestuur van de Stichting Stadskorenmolen De Vlijt had hiertoe een
verzoek ingediend.
Aanpassing gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe
Besluit: 1. In te stemmen met de gewijzigde versie van de gemeenschappelijke regeling
van Recreatieschap Drenthe 2020.
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe.
- Samenvatting: Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Drenthe heeft besloten de huidige tekst van de regeling aan te passen en
te actualiseren. De aanpassingen zijn vooral technisch en procedureel. Burgemeester &
wethouders stemmen in met de aanpassingen en stellen de raad voor geen zienswijze in
te dienen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Algemene Plaatselijke Verordening 2020
Besluit: De raad voor te stellen de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Meppel vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad een aantal wijzigingen voor
in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Nieuwe wet- en regelgeving,
praktijkervaringen, maatschappelijke ontwikkelingen, voorstellen van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en jurisprudentie maken dat de APV moet worden aangepast.
Mondkapjes in het publieke deel van gemeentelijke gebouwen
Besluit: Het gebruik van niet-medische mondkapjes te verplichten in de publieke
gedeelten van gemeentelijke gebouwen. Dit besluit:
a. geldt voor bezoekers, bestuurders en medewerkers op het moment dat zij zich
verplaatsen binnen publieke ruimten in de gebouwen - centrale hal, van en naar
vergaderruimtes begane grond en van en naar raadzaal;
b. geldt tevens bij verplaatsing met bezoekers van en naar niet-publieke vergaderruimtes
- via liften, trappenhuizen en van en naar vergaderzalen elders in het stadhuis;
c. is niet van toepassing op de locatie Schouwburg Ogterop;
d. treedt in werking per 8 oktober 2020.
2. Klanten actief te informeren over de verplichting van het dragen van mondkapjes in
gemeentelijke gebouwen.
3. Uit goed werkgeverschap niet medische mondkapjes beschikbaar te stellen aan
medewerkers die klantcontacten hebben.
- Samenvatting: De gemeente volgt het dringende advies van het kabinet op en zet dit
per direct om naar het verplicht gebruik van mondkapjes in het publieke deel van

gemeentelijke gebouwen. Deze maatregel geldt daarmee in de hal van het stadhuis, de
raadzaal, vergaderzalen op de begane grond, havenkantoor, De MensA, Leer Werk
Centrum en Secretarie. Indien vergaderzalen elders in het gebouw gebruikt worden door
externen, dan dienen zij op de weg ernaartoe ook een mondkapje te gebruiken. De
gemeentelijke locatie Schouwburg Ogterop dient zich te houden aan de gemaakte
afspraken binnen de Veiligheidsregio.
Programmabegroting 2021
Besluit: De programmabegroting 2021 vast te stellen en de raad voor te stellen:
1. De programmabegroting 2021 vast te stellen en daarmee:
- De totale baten en lasten per raadsprogramma voor 2021 te autoriseren;
- Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024;
- De investeringskredieten voor de jaarschijf 2021 te autoriseren met inachtneming van
de planning;
- Kennis te nemen van het investeringsprogramma 2022-2024;
- De meerjarige saldi toe te voegen aan de vrij besteedbare reserve;
- De reserve frictiekosten bezuinigingen op te heffen en het saldo toe te voegen aan de
vrij besteedbare reserve;
- De reserve grondexploitaties op te heffen.
2. De subsidieplafonds voor 2021 als volgt vast te stellen:
- € 91.699 voor amateurkunst;
- € 7.010 voor algemene sportstimulering;
- € 106.922 voor evenementen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor om de
programmabegroting voor 2021 vast te stellen. De hoofdlijnen van beleid en de
bijbehorende budgetten zijn daarin opgenomen.
Belastingverordeningen 2021
Besluit: De raad voor te stellen:
1. De verordening Onroerende Zaakbelastingen vast te stellen;
2. De verordening Marktgelden vast te stellen;
3. De verordening Rioolrechten vast te stellen;
4. De verordening Reinigingsheffingen vast te stellen;
5. De verordening Binnenhavengelden vast te stellen;
6. De verordening Leges vast te stellen;
7. De verordening Precariobelasting vast te stellen;
8. De verordening Lijkbezorgingsrechten vast te stellen;
9. De verordening Parkeerbelastingen vast te stellen.
- Samenvatting: In de belastingverordeningen zijn de financiële uitgangspunten van de
begroting 2021 verwerkt. De tarieven zijn verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%.
Daar boven op zijn de geraamde opbrengsten afvalstoffenheffing, binnenhavengelden en
onroerende zaakbelastingen extra verhoogd. De overige wijzigingen in de verordeningen
zijn opgenomen in een overzicht wijzigingen belastingverordeningen 2021.
Actualiseren van twee belasting-beleidsdocumenten
Besluit: 1. Het reglement automatische incasso gewijzigd vast te stellen.
2. Het besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verhogen het plafond voor automatische
incasso’s naar € 5.000. In de praktijk is daar vraag naar en daaraan wil de gemeente
graag tegemoetkomen.
De organisatiestructuur van de gemeente is gewijzigd sinds 1 september 2020. Daarom
worden nieuwe functionarissen aangewezen als heffings-en invorderingsambtenaar.

