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1

Subsidieverlening 2021 aan Welzijn Mensenwerk (WMW)
Besluit:
Aan Stichting Welzijn Mensenwerk (WMW) voor 2021 een BCF-subsidie te
verlenen van € 1.461.119,27 voor de uitvoering van het uitvoeringsplan 2021.
Hiervoor wordt een uitvoeringsovereenkomst getekend door de gemeente en
WMW.
Samenvatting:
Welzijn MensenWerk (WMW) heeft voor het jaar 2021 een aanvraag ingediend
voor subsidie voor de uitvoering van het uitvoeringsplan 2021. Het
uitvoeringsplan 2021 is gebaseerd op de opdrachtverlening van gemeente Meppel
en voorzien van een financiële paragraaf. Het geeft de opgaven weer waaraan
gewerkt gaat worden door WMW in 2021, binnen het financieel kader. De subsidie
is bedoeld voor de uitvoering van activiteiten gelieerd aan de maatschappelijke
resultaten die de gemeente terug wil zien.

2

Vaststelling bestemmingsplan Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat
28
Besluit:
De raad voor te stellen om het bestemmingsplan “Meppel – Zuideinde 31 en
Catharinastraat 28” met planidentificatie “NL.IMRO.0119.Zuid31Cath28-BPC1”
ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting:
Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan “Meppel –
Zuideinde 31 en Catharinastraat 28” vast te stellen. Het ontwerp heeft ter inzage
gelegen en hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

3

Principeverzoek appartementen KPN-locatie
Besluit:
In principe geen medewerking verlenen aan het voorgestelde plan voor 51
appartementen op de voormalige KPN-locatie.
Samenvatting:
Het college heeft besloten om in principe geen medewerking te verlenen aan de
voorgestelde ontwikkeling op de voormalige KPN-locatie in Meppel.

4

Wob verzoek betreffend raadsvergadering 1 oktober 2020
Besluit:
De in het kader van een Wob verzoek over de raadsvergadering van 1 oktober
2020 opgevraagde documenten integraal te verstrekken en openbaar te maken
voor eenieder.
Samenvatting:
Naar aanleiding van het raadsdebat van 1 oktober 2020 is er een verzoek
binnengekomen op grond van de wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hierin
wordt verzocht om de documenten (mailwisselingen) waarover in het debat wordt

gesproken openbaar te maken voor eenieder. Het college besluit om dit verzoek in
te willigen.
5

Het project vindbaarheid openbare ruimte
Besluit:
In te stemmen met openbare ruimte namen voor wegen en water.
Samenvatting:
Dit betreft openbare ruimte namen die al eerder zijn vastgesteld maar welke voor
het afstemmen van het project ''Traject Vindbaarheid Openbare Ruimten'' in
samenwerking met het Nationaal Wegen Bestand, Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) middels een
besluit vastgesteld dienen te worden. Door hier aan deel te nemen verbeterd de
kwaliteit van onze basisregistraties en kunnen hulpdiensten en andere afnemers
van onze gegevens beter de locatie bepalen.

6

Openingstijden stembureaus/afgiftepunten en tellocaties verkiezingen
2021
Besluit:
1. vaststellen openingstijden voor de stembureaus en afgiftepunten tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen 2021, overeenkomstig bijlage 1;
2. aanwijzen van locaties voor het tellen van de stemmen van het vervroegd
stemmen op 15 en 16 maart 2021, de briefstembureaus en het Bijzonder
Stembureau op 17 maart 2021, overeenkomstig bijlage 2.
Samenvatting:
Tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 worden er verschillende
openingstijden gehanteerd voor diverse processen als gevolg van de maatregelen
omtrent COVID-19. Het college dient deze tijden vast te stellen. Daarnaast dienen
voor verschillende processen de locaties voor het tellen van de stemmen op 17
maart 2021 worden aangewezen.

7

Uitgangspunten herziening grondexploitaties 2021
Besluit:
In te stemmen met de uitgangspunten ten behoeve van de jaarlijkse herziening
van de grondexploitaties
Samenvatting:
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de te
hanteren uitgangspunten en parameters voor de jaarlijkse herziening van de
grondexploitaties per 1-1-2021. De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening
2020, en de uitkomsten van de herziening worden nader toegelicht in het
Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021 (MPG 2021).

8

Zienswijze Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening
Besluit: conform
Het college van Burgemeester en Wethouders geeft een zienswijze af waarin zij op
een aantal punten uit de ontwerpvoorkeursbeslissing haar zorgen uit.
Samenvatting:
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ontwerpVoorkeursbeslissing Luchtruimherziening, inclusief het milieueffectenrapport dat
hiervoor is opgesteld ter inzage gelegd. De terinzagelegging was van 15 januari
2021 t/m 25 februari 2021. Met de ontwerp-Voorkeursbeslissing geeft het kabinet
invulling aan de afspraken in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’
(2017-2021) om te komen tot een integrale herziening van het luchtruim. In het
ontwerp ontbreekt een concrete geografische invulling van het luchtruim.

Dit is de reden dat het college van Burgemeester en Wethouders d.m.v. een
zienswijze haar zorgen heeft geuit op een aantal punten uit de ontwerpvoorkeursbeslissing

