BESLUITENLIJST
Vergadering B&W
Datum:
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2 februari 2021

Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM) - ongevraagd advies
vrijwilligers
Besluit:
Akkoord te gaan met de reactie op het ongevraagd advies ASDM vrijwilligerswerk.
Samenvatting:
De ASDM heeft een ongevraagd advies uitgebracht over vrijwilligerswerk. Reactie
op dit ongevraagd advies moet nog plaatsvinden.
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Voorontwerpbestemmingsplan partiële herziening 'Meppel Bedrijventerrein Oevers E'
Besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan partiële herziening
'Meppel - Bedrijventerrein Oevers E' (zie bijlagen);
2. Het voorontwerpbestemmingsplan op grond van de inspraakverordening en
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter
inzage te leggen;
3. Voor het voorontwerpbestemmingsplan het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1.
Bro te starten;
4. Voorafgaande aan de terinzagelegging een digitale informatiebijeenkomst te
houden.
Samenvatting:
Het college stemt in met het Voorontwerpbestemmingsplan partiële herziening
'Meppel - Bedrijventerrein Oevers E' en legt deze voor zes weken ter inzage.
Gelijktijdig wordt het vooroverleg met de overlegpartners gestart. Tevens zal
voorafgaande aan de terinzagelegging een digitale informatiebijeenkomst worden
gehouden. Met het voorontwerpbestemmingsplan vervalt de verplichting tot het
bouwen van een bedrijfswoning voor een drietal bouwvlakken op het
bedrijventerrein Oevers E. Tevens wordt de bestemming 'Verkeer' aan de straat
Celsius verbreed om zo een al reeds aangelegde kabel- en leidingenstrook niet
mee te nemen in de kaveluitgifte.
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Planning & Control jaarkalender 2021
Besluit:
1. Kennis nemen van de planning van het besluitvormingsproces van de P&C
documenten voor dit jaar;
2. De jaarkalender aan te bieden aan de agendacommissie van de raad.
Samenvatting:
In deze kalender beschrijven we welke planning & control documenten in 2021
worden opgesteld. De jaarkalender geeft voor iedere betrokkene duidelijkheid
over de data van bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast zijn de data weergegeven
wanneer we de documenten naar de raad sturen.
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Vroegsignalering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Besluit:
In te stemmen met de aanpak vroegsignalering Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening zoals omschreven in het werkplan ‘Vroeg Eropaf’.
Samenvatting:
Per 1 januari 2021 is vroegsignalering van betalingsachterstanden op het gebied
van huur, zorgverzekering en energielasten een wettelijke taak. Dit op grond van
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (artikel 3 lid 1 sub b Wgs).
Verhuurders, zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven (signaalpartners) zijn
wettelijk verplicht om betalingsachterstanden te melden bij het college. Het gaat
dan om betalingsachterstanden welke betrekking hebben op, bij landelijk
convenant, vastgestelde periodes. Hiertoe wordt met elke signaalpartner separaat
een overeenkomst vastgesteld. Het college is verplicht om bij ieder signaal een
aanbod tot hulp te doen richting haar inwoners. Op welke wijze dit gebeurd legt
het college vast in dit uitvoeringsplan (werkplan) vroegsignalering.
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Benoeming leden voor het hoofdstembureau per 1 januari 2021 voor 4
jaren (2021/2024)
Besluit:
1.Het hoofdstembureau per 1 januari 2021 in te stellen en voor vier kalenderjaren
de volgende leden te benoemen:
- plaatsvervangend voorzitter: mw. J. Jonkers
- dhr. S. Kastelein
- dhr. T. van Leussen
- mw. E. Bruggeman
Als plaatsvervangend lid worden aangesteld:
- mw. L. Donker
- mw. A. van Dijk
- mw. M. Boers
Gelijktijdig met deze benoeming worden de nog zittende leden ontslagen.
- dhr. H. Veldman
- mw. N. Klontje
- dhr. R. Veldman
2.De raadzaal aanwijzen als ruimte voor de zittingen van het hoofdstembureau.
Samenvatting:
Op grond van de Kieswet stelt het college eens per vier kalenderjaren een
hoofdstembureau in. Het hoofdstembureau treedt bij de gemeenteraadsverkiezingen ook op als centraal stembureau. Het hoofdstembureau bestaat uit
vijf leden van wie er één voorzitter is en één plaatsvervangend voorzitter.
Daarnaast worden drie plaatsvervangende leden aangesteld. De burgemeester is
op basis van de Kieswet voorzitter van het hoofdstembureau.
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Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT),
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie
Ondergrond (BRO), Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten
Besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportages over de zelfevaluaties van de

basisregistraties over 2020.
2. De documenten in de bijlage ten behoeve van de verantwoording te
ondertekenen.
Samenvatting:
Jaarlijks wordt er een zelfevaluatie uitgevoerd over de basisregistraties van de
gemeente Meppel. Een uittreksel per registratie moet voor 14 februari 2021 als
verantwoording naar het betreffende Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens worden gestuurd. Deze
documenten moeten door het college worden ondertekend.
Uit de zelfevaluatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) blijkt
dat er geen afwijkingen zijn in de normen waaraan de basisregistratie moet
voldoen.
Het aanleveren van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) evaluatie is niet goed
gegaan en hiervan is de rapportage leeg. Naar verwachting zal de score
overeenkomen met die van 2019. Dit betekent dat er geen afwijkingen zijn in de
normen waaraan de basisregistratie moet voldoen.
Voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn twee verbeterpunten
vastgesteld. Punt één betreft een onderzoek. Dit onderzoek is inmiddels afgerond.
Punt twee betreft definitieve pandgeometrie opnemen in de BAG. Door middel van
een twee wekelijks agendapunt gaat dit opgepakt worden.
Uit de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) en de reisdocumenten zijn ook
verbeterpunten naar voren gekomen. Deze verbeterpunten zijn uitgewerkt in een
verbeterplan. Dit verbeterplan is bijgevoegd als bijlage.
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Beheerplan sportaccommodaties en vervolgplan
Besluit:
1. Het beheerplan sportaccommodaties aan te bieden aan de raad;
2. De raad voor te stellen het ontwikkelen van een beleidskader voor het
investeren en exploiteren van sportaccommodaties (incl. kunstgrasvelden) vast te
stellen;
3. De raad voor te stellen het uitvoeren van de onderzoeksvoorstellen
(geformuleerd bij paragraaf ‘argumenten 3.1’) vast te stellen.
Samenvatting:
N.a.v. de motie ‘Beheersplan sportaccommodaties (incl. kunstgrasvelden)’ heeft
een brede inventarisatie plaats gevonden om inzicht te krijgen in de feitelijke
situatie van sportaccommodaties. Dit betreft o.a. (noodzakelijke) investeringen en
uitgaven voor groot onderhoud, bezetting, eigendom en het beheer van de
sportaccommodaties binnen en buiten. Daarnaast is in kaart gebracht welke
financiële middelen hiervoor zijn opgenomen tot 2024. De uitkomsten van de
inventarisatie zijn vastgelegd in het beheerplan sportaccommodaties (zie bijlage
1). Het beheerplan sportaccommodaties willen we aan de raad aanbieden. Als
vervolgstap op deze feitelijke weergave doen we een aantal onderzoeksvoorstellen
die we in 2021 verder willen uitzoeken en verkennen.
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Ontheffing rijden/parkeren in openbaar groen
Besluit:
1. In verband met bouwwerkzaamheden Kinderopvang aan de Gerard Doustraat

onder voorschriften en met terugwerkende kracht ontheffing te verlenen aan Baro
Bouw en Advies van het verbod met voertuigen te rijden/parkeren in een
plantsoen/groenstrook als bedoeld in artikel 5.8 in de Algemene plaatselijke
verordening (APV).
2. In de eerstvolgende wijziging mandaatregister wordt de
ontheffingsbevoegdheid gemandateerd.
Samenvatting:
Voor een kinderopvangorganisatie aan de Gerard Doustraat worden
bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Bussen van de aannemer moeten over de daar
aanwezige groenvoorziening rijden om op de bouwplaats te komen. In de APV
staat een verbodsbepaling met betrekking tot het rijden en parkeren in een
groenvoorziening. Het college verleend aan de aanvrager ontheffing van het
verbod. Het mandaatregister wordt periodiek geactualiseerd. De
ontheffingsbevoegdheid wordt daarin opgenomen.
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Beantwoording Artikel 32 vragen van SteM over de (on)gelijkvloerse
fietsverbinding Reeststouwe
Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32
RvO over de (on)gelijkvloerse fietsverbinding Reeststouwe
Samenvatting:
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van SteM over de (on)gelijkvloerse
fietsverbinding Reeststouwe.
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Artikel 32 vragen VVD Meppel - Woningaanpassingen
Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32
RvO – Woningaanpassingen.
Samenvatting:
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de VVD m.b.t.
woningaanpassingen
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Bestuurlijk wederhoor rekenkameronderzoek subsidiebeleid.
Besluit:
1. In te stemmen met de conclusies uit het rekenkameronderzoek.
2. In te stemmen met de aanbevelingen.
3. De aanbevelingen uit te laten voeren binnen het project herijking subsidies
Samenvatting:
Het college stemt in met de conclusies en aanbevelingen uit het
rekenkameronderzoek over het gemeentelijke subsidiebeleid.
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Aankondiging beëindiging beheerovereenkomst CCM De
Plataan
Besluit:
Aan te kondigen dat de beheerovereenkomst met Stichting CCM De Plataan eerder
beëindigd zal worden.

Samenvatting:
Het college is voornemens de beheerovereenkomst met Stichting CCM De Plataan
vanaf 1 januari 2021 te verlengen voor de duur van 3 jaar, met de mogelijkheid
tot vroegtijdige beëindiging door de gemeente.

