Besluitenlijst B&W 8 oktober 2019
Wegenbeheerplan 2019-2023
Besluit: 1. In te stemmen met het wegenbeheerplan 2019-2023;
2. De raad voor te stellen: 1. Het wegenbeheerplan 2019-2023 vast te stellen;
2. Vanaf 2020 een bedrag van € 991.144 beschikbaar te stellen voor uitvoering van het
wegenonderhoud op basis van het vastgestelde kwaliteitsniveau.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor het wegenbeheerplan
2019-2023 vast te stellen. De kwaliteit van de wegen is in de periode 2014-2018 fors
toegenomen, 95% van de wegen voldoet aan de vastgestelde ambitie, het
inwonergericht model. Om de kwaliteit van de wegen op niveau te houden en de
achterstand die er nog is, weg te werken is jaarlijks gemiddeld € 1.136.807 nodig.
Met de perspectiefnota 2020-2023 is besloten om € 150.000 te bezuinigen op het
wegenonderhoud. Door het temporiseren van onderhoud op ontwikkellocaties en de
nadruk te leggen op zogenaamd klein en calamiteiten onderhoud is een besparing op het
wegenonderhoud mogelijk. Vanaf 2020 is jaarlijks een bedrag van € 991.143 nodig voor
het wegenonderhoud. Kanttekening hierbij is dat het moment waarop de in 2014
gestelde ambitie wordt behaald verder in de toekomst komt te liggen.
Vaststelling subsidie 2018 Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg
Besluit: 1. Vast te stellen het totale subsidiebedrag van 2018 op € 444.827 aan Stichting
Icare Jeugdgezondheidszorg voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar;
2. Het teveel betaalde subsidiebedrag van € 33.137 terug te vorderen.
- Samenvatting: De gemeente heeft als wettelijke taak het basistakenpakket
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en de prenatale dienstverlening uit te laten voeren. In
Meppel is de uitvoering in handen van Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg. Deze
stichting heeft de inhoudelijke en financiële verantwoording over 2018 ingediend. Op
basis hiervan wordt de subsidie voor 2018 vastgesteld.
Besluit op bezwaar
Besluit: Conform het advies van de Commissie bezwaarschriften te besluiten het
bezwaarschrift gegrond te verklaren en op basis van een uitgebreider onderzoek te
besluiten het bestreden besluit, aangevuld met een nadere onderbouwing, in stand te
laten.
- Samenvatting: Tegen een besluit niet te handhaven is een bezwaarschrift ingediend.
De commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren, de
situatie bij de buurvrouw van bezwaarde beter in beeld te brengen en afhankelijk van de
bevindingen al dan niet alsnog handhavend op te treden. Burgemeester & wethouders
hebben besloten het bezwaarschrift gegrond te verklaren en op basis van een
uitgebreider onderzoek het bestreden besluit, aangevuld met een nadere onderbouwing,
in stand te laten.
Visie op informatievoorziening
Besluit: 1. De visie op informatievoorziening vast te stellen.
2. Kennis te nemen van het informatieplan 2019-2020 en de bijbehorende planning.
- Samenvatting: De visie op informatievoorziening is nader uitgewerkt in een plan en
planning voor 2019-2020.

