BESLUITENLIJST
Vergadering B&W
Datum:

2 maart 2021

1

Draagvlakmeting BIZ Vereniging Eigenaren Centrum Meppel (VECM)
Besluit:
1) kennis te nemen van het verslag van de draagvlakmeting BIZ VECM
2) de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde memo en verslag
Samenvatting:
De vereniging eigenaren centrum Meppel (VECM) heeft op 11 februari een
draagvlakmeting georganiseerd als sluitstuk om te voldoen aan de voorwaarden
die zijn vastgesteld in de Verordening Bedrijven Investeringszone Binnenstad
Eigenaren Meppel 2021-2025 (raadsbesluit 6.3; 17 december 2020).
De conclusie van het onderzoek is dat onvoldoende draagvlak is gevonden onder
de vastgoedeigenaren. Het criterium van twee-derde vóórstemmers binnen de
populatie werd niet gehaald. Daarmee eindigt de procedure en treedt de
verordening niet in werking.

2

Ontheffing rijden/parkeren in openbaar groen
Besluit:
In verband met herinrichting van het schoolplein Kinderopvang aan de Gerard
Doustraat onder voorschriften en met terugwerkende kracht ontheffing te
verlenen aan hoveniersbedrijf A3 van het verbod met voertuigen te
rijden/parkeren in een plantsoen/groenstrook als bedoeld in artikel 5.8 in de
Algemene plaatselijke verordening (APV).
Samenvatting:
Voor een kinderopvangorganisatie aan de Gerard Doustraat worden
herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd. Bussen van het hoveniersbedrijf
moeten in de daar aanwezige groenvoorziening rijden/parkeren om de
werkzaamheden uit te kunnen voeren. 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.

3

Eenmalige verruiming winkeltijden 1e paasdag en 1e pinksterdag 2021
i.v.m. COVID-19
Besluit:
Een openstelling van winkels in de levensmiddelenbranche, gevestigd binnen de
gemeentegrenzen van Meppel, te gedogen op zondag 4 april 2021 van 12:0022:00 uur en zondag 23 mei 2021 van 12:00-22:00 uur. Dit betekent dat op deze
genoemde dagen en tijden niet zal worden gehandhaafd wegens een overtreding
van de Winkeltijdenwet en de Verordening Winkeltijden Meppel.
Samenvatting:
Een zo optimaal mogelijke spreiding van het winkelend publiek is gewenst om de
verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Om deze spreiding te
faciliteren gedoogt het college in verband met het Coronavirus eenmalig de
openstelling van winkels in de levensmiddelenbranche op 1e paasdag en 1e
pinksterdag 2021.

4

Artikel 32 vragen GroenLinks betreffende dienstregeling en veiligheid
spoor
Besluit:
Vragensteller te antwoorden conform bijgaand format.
Samenvatting:
Het college beantwoordt vragen van GroenLinks aangaande dienstregeling en
veiligheid spoor.

5

Artikel 32 vragen CDA betreffende laadinfrastructuur
Besluit:
Vragensteller te antwoorden conform bijgaand format.
Samenvatting:
Het college beantwoordt vragen van CDA aangaande laadinfrastructuur.

6

Vaststelling subsidies 2019, 2020 en verlening subsidie 2021 stichting
Drentse Fiets4daagse Meppel.
Besluit:
1. De verleende subsidie in 2019 aan stichting Drentse Fiets4daagse Meppel vast
te stellen op €9.395,00;
2. De verleende subsidie in 2020 aan stichting Drentse Fiets4daagse vast te
stellen op €2.723,00;
3. Aan stichting Drentse Fiets4daagse Meppel in 2021 een subsidie van €6.300,00
te verlenen.
Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de verleende
subsidie aan stichting Drentse Fiets4daagse Meppel in 2019 vast te stellen op
€9.395,00 en in 2020 op €2.723,00. Daarnaast heeft het college besloten aan de
stichting in 2021 een subsidie te verlenen van €6.300,00.

7

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Besluit:
1. De notitie beleidskeuzes Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK)
vast te stellen per 1-1-2021
2. De beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) vast te
stellen per 1-1-2021
Samenvatting:
De gemeente Meppel heeft de beleidsnotitie en de beleidsregels voor de Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) vastgesteld met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2021. Deze regels zijn bedoeld om inwoners van Meppel die
door de corona maatregelen een groot inkomensverlies hebben en daardoor in de
knel komen met de betalingen van de privé woonlasten. In de TONK is vastgesteld
welke voorwaarden de gemeente stelt en waarvoor zij tegemoetkomingen in de
kosten voor geeft. De regeling loopt tot 1 juli 2021.

8

Afhandeling subsidies 2021
Besluit:
Voor de afhandeling van subsidies in 2021 de volgende uitgangspunten vast te
stellen.
1. Alle complete subsidie aanvragen 2021, die voldoen aan de voorwaarden van
het beleidsprogramma waar ze betrekking op hebben, worden verleend. Daarbij
wordt geen acht geslagen of door Corona maatregelen subsidieactiviteiten geheel
of gedeeltelijk mogelijk niet uitvoerbaar zijn.
2. Alle subsidies voor 2021 worden ineens verleend en vastgesteld zodat hierover
verantwoording achteraf niet nodig is.
3. Subsidies voor 2021 kunnen tevens ingezet worden voor nieuwe Corona

gerelateerde activiteiten.
4. Subsidie ontvangers die een beroep willen doen op extra subsidie vanuit de
Taskforce Corona moeten eerst de reguliere subsidie als noodbijdrage
opgebruiken.
Samenvatting:
In deze adviesnota worden voorstellen gedaan hoe de subsidiepartijen tijdens de
Coronacrisis ondersteund kunnen worden met behulp van de reeds verleende of
nog te verlenen subsidies. De uitgangspunten hierbij zijn een zo min mogelijk
administratieve belasting en het vertrouwen dat subsidiepartijen goed in staat zijn
om zelf te bedenken wat nu nodig is. Namens de gemeente zullen de subsidie
accounthouders hierbij meedenken en faciliteren.
Grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 ‘Samen Van Afval Naar Grondstoffen’
Besluit:
1. De raad voor te stellen het grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 ‘Samen Van
Afval Naar Grondstoffen’ vast te stellen (bijlage 1), met als doelstellingen:
a. Het omgekeerd inzamelen de komende beleidsperiode als uitgangspunt te
blijven hanteren;
b. In te zetten op meer afvalscheiding en reductie van het restafval, zodat we
minder CO2 uitstoten;
c. Te focussen op de kwaliteit van de ingezamelde grondstofstromen, om
recycling nog beter mogelijk te kunnen maken;
d. Inwoners te faciliteren door de service op grondstofstromen te optimaliseren;
e. Gericht in te zetten op communicatie over nut en noodzaak van afvalscheiding
en op preventie van afval.
Samenvatting:
Het college stelt de raad voor het grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 ‘Samen Van
Afval Naar Grondstoffen’ vast te stellen. Er is een gedeeld besef dat we toe
moeten naar een andere manier van afvalbeheer. In 2050 leven we in een
afvalloze samenleving. Om deze ambitie te realiseren is betrokkenheid en
inspanning van onze inwoners van doorslaggevend belang.
Dit beleidsplan zet in op de verbetering van afvalscheiding, op preventie van afval
en daarmee op een reductie van de hoeveelheid restafval. Het sluit hiermee aan
op het Collegeprogramma 2018-2022, waarin wordt gesteld dat we circulair
denken stimuleren en inzetten op verdere verbetering van scheiden van
grondstoffen. Dit willen we realiseren door:
•Het omgekeerd inzamelen de komende beleidsperiode als uitgangspunt te blijven
hanteren;
•In te zetten op meer afvalscheiding en reductie van het restafval, zodat we
minder CO2 uitstoten;
•Te focussen op de kwaliteit van de ingezamelde grondstofstromen, om recycling
nog beter mogelijk te kunnen maken;
•Inwoners te faciliteren door de service op grondstofstromen te optimaliseren;
•Gericht in te zetten op communicatie over nut en noodzaak van afvalscheiding en
preventie van afval.
Het grondstoffenbeleidsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad
aangeboden.

