Besluitenlijst B&W 8 januari 2019
Vervangen cv-ketels gemeentewerf
Besluit: 1. Het vervangen van de cv-ketels op de gemeentewerf uit te stellen.
2. Aanvullende energiebesparende maatregelen te nemen op de gemeentewerf.
3. De raad te informeren met een memo.
4. De financiële gevolgen te verwerken bij de bestuursrapportage 2019.
- Samenvatting: Naar aanleiding van de motie Vervanging cv-ketels gemeentewerf bij de
perspectiefnota 2019-2022 is extra onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de
vervanging van de cv-ketels door CO2-neutrale verwarming op dit moment te duur is.
Burgemeester & wethouders stellen de voorgenomen vervanging van cv-ketels op de
werf uit in afwachting van de ontwikkeling van nieuwe betaalbare technieken voor de
verwarming van dit soort gebouwen. Tot die tijd worden diverse energiebesparende
maatregelen doorgevoerd op de werf.
Wijzigingen verordening sociaal domein Meppel
Besluit: 1. In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal
Domein.
2. Het besluit nadere regels jeugdhulp gemeente Meppel 2015 van nr. 259763,
gepubliceerd op 16 december 2014, met ingang van 1 januari 2019 in te trekken.
3. Het besluit tarieven jeugdhulp Meppel 2017, nr. 1213665, gepubliceerd op 14 maart
2017, met ingang van 1 januari 2018 in te trekken.
4. Het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meppel 2017, met ingang van 1
januari 2018 in te trekken.
5. De raad voor te stellen:
a. De wijzigingen in de verordening sociaal domein Meppel vast te stellen.
b. De Verordening op de gemeentelijke studieleningen, per 1 januari 2019 in te trekken.
- Samenvatting: Sinds 1 januari 2018 heeft de gemeente één verordening sociaal
domein. De integrale verordening sociaal domein is bedoeld als groeidocument. Het is
het document waar de diverse verordeningen van het sociaal domein in één document
zijn opgenomen. In de praktijk wordt de meerwaarde van deze ene verordening
onderkend. Het afstemmen van verschillende wetten in de praktijk wordt goed
toegepast. Er worden nu wijzigingen aangebracht doordat er het afgelopen jaar
wijzigingen zijn geweest in wet- en regelgeving. Daarnaast waren er enkele
verbeteringen noodzakelijk. Als laatste is de tarievenlijst aangepast voor 1 januari 2019.
Subsidie 2019 SportDrenthe
Besluit: 1. In te stemmen met het verlenen van subsidie van € 172.694 aan
SportDrenthe voor 2019;
2. De stijging van de rijksbijdrage ad. € 33.182 volledig door te betalen aan
SportDrenthe en de financiële gevolgen hiervan - budget neutraal - te vertalen in de
bestuursrapportage 2019.
- Samenvatting: SportDrenthe ontvangt sinds 2010 subsidie voor diverse activiteiten waaronder Jongeren Op Gezond Gewicht en MeppelActief om de kracht van sport en
bewegen in te zetten ten behoeve van de gezondheid en welzijn van de inwoners in
Meppel. De subsidie is een verzamelaanvraag voor alle voorziene activiteiten in 2019,
waarbij alleen de onderdelen worden verleend die zijn opgenomen in de begroting 2019.
Verslag leerplicht 2017-2018
Besluit: 1. Het jaarverslag van de leerplicht 2017-2018 gemeente Meppel vaststellen.
2. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de raad.
3. De aanbevelingen die zijn gedaan in het jaarverslag uit te voeren.

- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen het verslag van de leerplicht 20172018 van de gemeente vast en brengent deze aan aan de raad. Het verslag is een
verantwoording van het uitgevoerde beleid op het gebied van handhaving van de
leerplicht, de kwalificatieplicht. In het jaarverslag worden tevens de resultaten van het
uitgevoerde beleid in beeld gebracht. Er is in het verslag een analyse gemaakt op basis
van leerlingenaantallen en schoolverzuim over het schooljaar 2017-2018. Op basis
hiervan zijn aanbevelingen gedaan voor de komende schooljaren.
Verder zijn in het jaarverslag de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de leeren de kwalificatieplicht opgenomen.
Eerste tranche subsidieverlening boven de € 5.000 voor 2019
Besluit: 1. De eerste tranche subsidie 2019 te verlenen aan de organisaties en
instellingen.
2. Vast te stellen dat MZ&PC De Reest en De Schalle geen accountantsverklaring hoeven
te overleggen bij de verantwoording 2019.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben voor 2019 de eerste tranche
subsidies verleend aan diverse organisaties en instellingen, passend binnen de begroting
2019.
Informeren raad inzake motie verordening geurhinder en veehouderij
Besluit: De raad met een memo te informeren over de voortgang inzake de motie
verordening geurhinder en veehouderij.
- Samenvatting: 19 oktober 2017 heeft de raad de motie verordening geurhinder en
veehouderij aangenomen. Burgemeester & wethouders informeren de raad met een
memo over de stand van zaken en de afhandeling van de motie verordening geurhinder
en veehouderij.

