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16 maart 2021

Subsidieverlening 2021 CCM De Plataan
Besluit:
Subsidie te verlenen aan stichting Cultureel Centrum (CCM) De Plataan Meppel
voor het dagelijks beheer en de exploitatie in 2021 van maximaal € 225.596,03.
Samenvatting:
Het college verleent stichting CCM De Plataan een subsidie van maximaal
€ 225.596,03 voor het beheer en de exploitatie van het gebouw in 2021.
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Rioolvervanging Pr. Marijkestraat
Besluit:
1.Akkoord te gaan met vervanging riolering Pr. Marijkestraat in combinatie met de
ontwikkeling van de locatie voormalige HBS aan het Zuideinde/Pr. Marijkestraat.
2.De totale kosten hiervoor, circa € 95.000,- via de Bestuursrapportage te
verantwoorden aan de raad.
3.Vooralsnog het bestaande bestratingsmateriaal her te gebruiken (vanwege kans
op na zakkingen) en in de begroting 2022 de raad voor te stellen deze te
vervangen en hiervoor dan het onderhoudsbudget wegenbeheerplan 2019-2023
eenmalig met € 85.000,- te verhogen.
Samenvatting:
Het college heeft besloten de rioolvervanging in de Pr. Marijkestraat naar voren te
halen in de planning nu de mogelijkheid zich aandient een combinatie te maken
met de ontwikkeling van de locatie van de voormalige HBS aan het Zuideinde/Pr.
Marijkestraat. Het college is tot deze afweging gekomen gelet op de technische
staat van het huidige riool in relatie tot het toenemende gebruik ervan in de
nieuwe situatie. Het werk zal worden uitgevoerd doordoor Schagen Infra.
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Artikel 32 vragen PvdA en ChristenUnie m.b.t. stand van zaken sociaal
domein
Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32
RvO - stand van zaken sociaal domein
Samenvatting:
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de PvdA en ChristenUnie
m.b.t. stand van zaken sociaal domein
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Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek ex- en intern
Besluit:
1. In te stemmen met de uitvoering van een ex- en intern
klanttevredenheidsonderzoek in 2021.
2. Voor de kosten van uitvoering € 25.000,- beschikbaar te stellen (63100-38390)
en dit te melden bij de berap.

Samenvatting:
Dienstverlening is een belangrijk onderwerp in de gemeente. De koers van de
gemeente geeft dit ook aan. Buiten= binnen en binnen = buiten. Om een goed
beeld te krijgen zijn we op zoek naar een aansprekende (ludieke) manier van
onderzoek, zodat we een maatgevende respons hebben op de kwaliteit van onze
dienstverlening. De uitkomsten geven input voor verbetering van onze inzet.
Extern wordt het gebruik van telefoon, publieksloket, social media en e-mail
onderzocht. Intern wordt de dienstverlening van vier teams, Dienstverlening,
Advies, Financiën & Belastingen en Informatie & Interne Dienstverlening
onderzocht.
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Peilnota Kaders wijkaanpak Oosterboer
Besluit:
In te stemmen met de Peilnota Kaders wijkaanpak Oosterboer voor De Ronde van
de raad van april 2021
Samenvatting:
In december 2020 heeft het college ingestemd met de aanvraag voor De Ronde
om de raad te consulteren over de wijkaanpak Oosterboer. Het college heeft nu
ingestemd met een Peilnota Kaders wijkaanpak Oosterboer, aan de hand waarvan
de raad om richting wordt gevraagd. Hierbij gaat het onder meer om een keuze in
inhoudelijke vraagstukken, afbakening en wijze van aanpak. Voorstel is hiervoor
de Ronde van april 2021 te benutten.

6

Verlenen reguliere subsidie van €4.830,57 en éénmalige aanvullende
subsidie van €14.500,00 in 2021 aan stichting Nationaal Feestcomité
Meppel.
Besluit:
1. Aan stichting Nationaal Feestcomité Meppel in 2021 een reguliere subsidie te
verlenen van €4.830,57;
2. Aan stichting Nationaal Feestcomité Meppel in 2021 éénmalig een aanvullende
subsidie te verlenen van €14.500,00.
Samenvatting:
Het college heeft besloten om aan stichting Nationaal Feestcomité Meppel in 2021
een reguliere subsidie te verlenen van €4.830,57 en éénmalig een aanvullende
subsidie van €14.500,00.
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Advies (concept) beleidsvisie Sociaal Domein en Mobiliteit, gegeven door
de Adviesraad van de gemeente Meppel
Besluit:
1. De aandachtspunten van de adviesraad te verwerken in het
uitvoeringsprogramma.
2. Het advies van de adviesraad ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Samenvatting:
De Adviesraad heeft op 4 maart een advies uitgebracht aan het college van
Burgemeester en Wethouders. In de reactie op de (concept) beleidsvisie Sociaal
Domein en Mobiliteit geeft de Adviesraad een compliment over de opgestelde
beleidsvisie en heeft een aantal aandachtspunten voor de uitvoering van de visie.

