BESLUITENLIJST
Vergadering B&W
Datum:
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19 januari 2021

Subsidieaanvraag voor de oprichting van een Stadswerkplaats in Meppel
Besluit:
1. Een eenmalige subsidie van €50.000 te verlenen aan de Stichting
Stadswerkplaats onder voorwaarde dat de gemeenteraad geen wensen en
bedenkingen kenbaar maakt;
2. De gemeenteraad voor te stellen:
- Kennis te nemen van de subsidieaanvraag van Stichting Stadswerkplaats
Meppel.
- Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake het toekennen van de
subsidie.
Samenvatting:
Het initiatief om een stadswerkplaats op te richten waar samengewerkt wordt
onder één dak met onderwijs, bedrijfsleven en overheid wordt ondersteund met
een opstartsubsidie. Het project omvat de plannen voor de exploitatie, oprichting
en benadering van partners om tot een Stadswerkplaats te komen. Dit sluit aan
op de wens van de gemeenteraad om publiek-private initiatieven te ondersteunen
(motie: 'Taskforce, Overheid en Samenleving bundelen de krachten' van 17
september 2020). Het college stelt de gemeenteraad voor geen wensen of
bedenkingen in te dienen tegen dit plan.
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Provinciale noodsteun voor Drukkerijmuseum Meppel en Kunsthuis
Secretarie
Besluit:
1.Drukkerijmuseum Meppel een eenmalige subsidie van € 6.250 aan noodsteun te
verlenen.
2. Kunsthuis Secretarie een eenmalige subsidie van € 6.250 aan noodsteun te
verlenen.
3. Besluiten de genoemde eenmalige subsidies voor Drukkerijmuseum Meppel en
Kunsthuis Secretarie direct vast te stellen.
Samenvatting:
Provincie Drenthe heeft besloten de Drentse gemeenten een bedrag aan
noodsteun te verlenen voor de culturele infrastructuur. Meppel heeft een
eenmalige subsidie van in totaal € 12.500 ontvangen: € 6.250 voor
Drukkerijmuseum Meppel en € 6.250 Kunsthuis Secretarie. Het college heeft
besloten Drukkerijmuseum Meppel en Kunsthuis Secretarie ieder een eenmalige
subsidie van € 6.250 aan noodsteun te verlenen.
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Het actualiseren van de leidraad invordering
Besluit:
Het college besluit de leidraad invordering te actualiseren.

Samenvatting:
De wijziging betreft een aantal benodigde aanpassingen in verband met de
inwerkingtreding per 1-1-2021 (staatsblad 499, dd. 8-12-2020 en 110 dd. 24-32017) van een aantal onderdelen van de Wet herziening beslag- en executierecht
(hierna: Wet vbvv). De afloscapaciteit, vaste beslagvolgorde, coördinerend
deurwaarder en de berekening beslagvrije voet gaat wijzigen in de Wet vbvv.
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Voorontwerp bestemmingsplan 'Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.'
Besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 'Meppel –
Hoogeveenseweg 38 e.o.';
2. Het voorontwerp bestemmingsplan op grond van de Inspraakverordening en
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van 6 weken ter
inzage te leggen;
3. Voor het voorontwerp bestemmingsplan het vooroverleg als bedoeld in artikel
3.1.1 Bro te starten.
Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het voorontwerp
bestemmingsplan 'Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.'. Met het bestemmingsplan
worden de planologische kaders voor herontwikkeling van het bestaande
ziekenhuisterrein neergelegd met als hoofdfunctie zorg gerelateerde bedrijvigheid.
Het ziekenhuis wordt verplaatst naar de nieuwe locatie aan de westkant van de
Reggersweg. Daarmee komt het bestaande ziekenhuis leeg te staan. Door sloop
van deze verouderde gebouwen ontstaat ruimte voor herontwikkeling.
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Deelname Lokaal Preventie Akkoord
Besluit:
1. In te stemmen met het opstellen van een Lokaal Preventie Akkoord.
2. In te stemmen met het aanvragen van het ondersteuningsbudget voor het
opstellen van een Lokaal Preventie Akkoord.
Samenvatting:
Eind 2018 is het Nationaal Preventie Akkoord van start gegaan. Het doel is om
roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. In aansluiting
op dit landelijke akkoord zijn gemeenten gevraagd om een Lokaal Preventie
Akkoord op te stellen. Dit lokale akkoord moet aansluiten bij de lokale
ontwikkelingen en biedt kansen voor provinciale afstemming. Voor het opstellen
van een Lokaal Preventie Akkoord kan de gemeente een ondersteuningsbudget
aanvragen bij de VNG, voor de inzet van onder andere een procesbegeleider.
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Woonwagen behoefteonderzoek
Besluit:
1. Kennis te nemen van de rapporten “Inventarisatie behoeftepeiling
woonwagenstandplaatsen Regio Zuidwest Drenthe” en “Inventarisatie behoefte
woonwagenstandplaatsen gemeente Meppel”;
2. De gemeenteraad hierover met een memo te informeren;
3. Deze rapporten te gebruiken als input voor het nieuwe woonbeleid en te
verwerken in de nieuwe woonvisie, c.q. gemeentelijke omgevingsvisie en/of
omgevingsprogramma.

Samenvatting:
In Zuidwest-Drenthe is een inventarisatie van de behoefte aan
woonwagenstandplaats door de gemeenten (Hoogeveen, De Wolden, Meppel en
Westerveld) en woningcorporaties (Actium, Domesta en Woonconcept)
gezamenlijk opgepakt. Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Companen.
Op basis van de kenbaar gemaakte behoefte van woningzoekenden met een
specifieke voorkeur voor de gemeente Meppel een behoefte aan 4 standplaatsen
voor de komende vijf jaar. Deze onderzoeksrapporten met behoeftepeilingen
worden gebruikt als input voor het nieuwe woonbeleid en verwerkt in de nieuwe
woonvisie, c.q. de gemeentelijke omgevingsvisie en/of omgevingsprogramma.
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Art 32 Groen Links en D66: Herkomst brandstof biomassacentrale
NieuwveensLanden
Besluit:
1. Instemmen met de beantwoording ex art. 32 RvO conform bijgevoegd format
Samenvatting:
Groen Links en D66 hebben art 32 vragen gesteld naar aanleiding van de
commotie die deze maand is ontstaan over de herkomst van het hout wat
gebruikt wordt voor de biomassa centrales in Nederland (veelal afkomstig uit het
buitenland wat het daardoor meteen een stuk minder duurzaam maakt). In de
wijk Nieuwveenselanden levert een biomassaketel warmte aan de woonwijk. De
vragen van de fracties gaan over de oorsprong van het hout dat gebruikt wordt
als grondstof voor de gestookte pelletkorrels en certificering van dit hout. Deze
vragen zijn beantwoord conform het bijbehorend format.
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Voorstel meerkostenregeling vanaf 2022
Besluit:
1. De meerkostenregeling binnen de Wmo te beëindigen met ingang van 2022.
2. De meerkostenregeling binnen de bijzondere bijstand uit te breiden vanaf 2022
en in te stemmen met het voorstel.
3. Het budget meerkostenregeling wmo overhevelen naar de bijzondere bijstand.
4. De memo "Meerkostenregeling 2022" aan de gemeenteraad te verzenden ter
kennisname.
Samenvatting:
Zowel vanuit de bijzondere bijstand als vanuit de Wmo is het mogelijk om
meerkosten vergoed te krijgen als gevolg van een (chronische) ziekte of handicap.
Het college stemt in om de meerkostenregeling vanuit de bijzondere bijstand uit
te breiden met ingang van 1 januari 2022. Daarnaast stemt het college in om de
regeling meerkosten vanuit de Wmo te laten vervallen met ingang van 1 januari
2022.

