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11 mei 2021

Nota uitgangspunten Omgevingsvisie 2021 en procesvoorstel vervolg.
Besluit:
De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie 2021;
2. In te stemmen met het Procesvoorstel Omgevingsvisie Meppel;
3. De Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie uit 2019 en het Globale plan van aanpak
Omgevingsvisie hiermee in te trekken.
Samenvatting:
In 2019 zijn uitgangspunten en een aanpak vastgesteld voor het proces van de
Omgevingsvisie Meppel. In de afgelopen periode is gewerkt aan een verdere verkenning,
onder andere door analyse van bestaand beleid, in beeld brengen van toekomstige
ontwikkelingen en de identiteit van Meppel. Op basis van deze resultaten is een Nota van
Uitgangspunten Omgevingsvisie 2021 opgesteld en een procesvoorstel uitgewerkt. Het
college heeft deze geaccordeerd en ter vaststelling aangeboden aan de raad.
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RES 1.0. RES-regio Drenthe.
Besluit:
1. In te stemmen met de RES 1.0 van de RES-regio Drenthe;
2. De RES 1.0 van de RES-regio Drenthe ter vaststelling aan de Raad toe te sturen.
Samenvatting:
Het college heeft eerder de ambitie uitgesproken met 0,15 TWh (TeraWattuur) bij te willen
dragen aan de regionale opwek van duurzame elektriciteit. Zij heeft dit doorgegeven aan
de RES-regio Drenthe voor verwerking van deze ambitie in de RES 1.0 van de RES-regio
Drenthe. Na bestuurlijke afstemming binnen de regio Drenthe ligt deze RES 1.0 nu voor ter
instemming bij het college en ter vaststelling bij de raad.
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Verzameladvies ontwikkelingen gemeentelijke regelingen.
Besluit:
1. Kennis te nemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2020 van alle
zevengemeenschappelijke regelingen;
2. Kennis te nemen van de ingediende ontwerpbegrotingen 2022 van zes
gemeenschappelijke regelingen;
3. Kennis te nemen van het feit dat de gemeenschappelijke regeling Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) op een later moment de ontwerpbegroting 2022 zal aanleveren;
4. De raad voor te stellen.
Samenvatting:
De gemeente Meppel kan als deelnemer in zeven gemeenschappelijke
regelingenzienswijzen indienen bij de besturen van deze gemeenschappelijke regelingen
ten aanzien van de begroting en het jaarverslag. Het college stelt de raad voor om bij de
gemeenschappelijke regelingen van Reestmond, de gemeentelijke kredietbank (GKB), het
Recreatieschap Drenthe, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD),
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en Publiek vervoer Groningen Drenthegeen zienswijze in te
dienen op de ontwerp begrotingen 2022.De stukken ten aanzien van de ontwerpbegroting

2022voor de gemeenschappelijke regeling van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
worden op een later moment aan de gemeenteraad aangeboden.
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Intrekken aanslag precariobelasting terrassen 2020 in verband met het
coronavirus.
Besluit:
De opgelegde aanslagen precariobelasting voor de terrassen over het jaar 2020 eenmalig in
te trekken.
Samenvatting:
Horecaondernemers bevinden zich door de coronacrisis in financieel zwaar weer. Door het
eenmalig intrekken van de opgelegde aanslagen van de precariobelasting in 2020 voor de
terrassen kan de gemeente de horecaondernemers financieel tegemoetkomen.

