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30 maart 2021, 09:30 uur

Aanpak arbeidsmarktregio Zwolle crisis- en herstelaanpak
werkgelegenheid COVID 19
Besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde Covid-19 crisis- en herstelaanpak voor
Regio Zwolle, zoals toegelicht in het concept-Bestuursakkoord en actieprogramma
crisis- en herstelaanpak Werkgelegenheid en Talentontwikkeling Regio Zwolle.
2. In te stemmen met het voorstel van de centrumgemeente Zwolle dat het
bestuursakkoord aangaande de crisis- en herstelaanpak namens de regio
gemeenten, inclusief Meppel, wordt ondertekent in de persoon van wethouder
R. de Heer, van de centrum gemeente Zwolle.
3. Het memo Aanpak arbeidsmarktregio Zwolle crisis- en herstelaanpak
werkgelegenheid COVID 19 ter kennisgeving aan te bieden aan de Raad.
Samenvatting:
De Covid-19 crisis heeft ongekende gevolgen: sociaal, maatschappelijk en
economisch. Er is een pakket aan ondersteunende maatregelen door het Rijk
geïnitieerd. De uitvoeringsstrategie van het ministerie van SZW verloopt via de
infrastructuur van sociale partners, UWV Werkbedrijf en de arbeidsmarktregio’s.
De herstelaanpak Werkgelegenheid richt zich op opschalen, versterken en
verbeteren. Regio Zwolle kiest daarin een eigen signatuur, een regionale
herstelaanpak, waarmee geïnvesteerd in een infrastructuur voor de toekomst. De
kern van de aanpak bestaat uit het bieden van een herkenbare ‘voordeur’ voor
werkgevers en inwoners, waar iedereen met een hulpvraag terecht kan. De
crisisdienstverlening is gericht op empowerment van het individu en gaat daarbij
uit van iemands kracht en de positieve insteek om aan het werk te blijven of zo
snel mogelijk weer aan het werk te komen. Via triage gesprekken wordt iedereen
die binnenkomt doorgeleid naar de juiste ondersteuning en dienstverlening om de
vraag te beantwoorden of tot oplossingen te komen. Om de middelen te laten
vrijvallen voor de crisisdienstverlening is besloten een bestuursakkoord te sluiten
tussen alle partners, vanuit gelijkwaardig partnerschap. Streefdatum voor akkoord
en ondertekening door alle gremia is 1 april 2021.
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Vaststelling tarieven gebruik binnen- en buitensportaccommodaties
periode juli 2021 t/m juni 2022.
Besluit:
De tarieven voor het gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties
periode juli 2021 t/m juni 2022 vast te stellen.
Samenvatting:
Het college stelt tarieven voor het gebruik van de binnen- en
buitensportaccommodaties voor de periode juli 2021 t/m juni 2022 vast.

3

Verbrede aanpak beheeropgave Mallegat
Besluit:
1. Een verbrede verkenning vooraf te laten gaan aan de voorbereiding van de
vervanging van de kademuren langs het Mallegat, om de toekomstbestendigheid
van het eindresultaat te waarborgen.
2. Een verbrede renovatie van het Mallegat in gezamenlijkheid met het
waterschap op te pakken.
3. Een verbrede renovatie van het Mallegat als klimaatadaptieve maatregel uit te
werken, zodat deze in aanmerking komt voor co-financiering vanuit het
Deltafonds (impulsgelden van het Rijk).
4. De raad middels de bestuursrapportage te informeren over dit college-besluit.
Samenvatting:
Het college heeft besloten om een verbrede verkenning vooraf te laten gaan aan
de voorbereiding en vervanging van de kademuren van het Mallegat, zoals die op
dit moment voor 2021 en 2022 op de planning staan. Op deze manier kan werk
met werk gemaakt worden, doordat in gezamenlijkheid met het waterschap een
renovatie van het Mallegat gerealiseerd wordt. Door een verbrede aanpak als
klimaatadaptieve maatregel uit te werken, kan aanspraak gemaakt worden op cofinanciering vanuit het Deltafonds (impulsgelden van het Rijk). De raad wordt over
dit besluit geïnformeerd.
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Addendum kaderbrief RUD Drenthe 2022
Besluit:
1. Het addendum op de kaderbrief 2022 voor kennisgeving aan te nemen
2. De inhoudelijke discussie over de voorgestelde kostenstijgingen in de daarvoor
geplande bestuurlijke overleggen van de RUD Drenthe te voeren.
3. De kostenstijgingen RUD te overwegen bij de PPN 2022-2025.
Samenvatting:
De RUD Drenthe heeft in haar kaderbrief van 18 december 2020 aangegeven dat
de kosten in 2022 structureel fors gaan stijgen (circa 10%). In een addendum op
de kaderbrief van 26 februari 2021 kondigt de RUD aan dat de kosten zeer
waarschijnlijk nog meer zullen stijgen. Een uitgewerkte onderbouwing kan nog
niet worden gegeven. De gemeente Meppel heeft als zienswijze op de kaderbrief
aangegeven te streven naar dekking van de stijgende kosten met de bestaande
financiële middelen. De zienswijze is gegeven voordat het addendum bekend was.
De komende maanden zullen de kosten zoals die in de kaderbrief en het
addendum worden genoemd gespecificeerd worden en zal duidelijk worden hoe
groot deze zijn, waar ze door veroorzaakt worden en wat dat voor Meppel
betekent. Daarna kan het gesprek met de RUD en de partners gevoerd worden, in
de daarvoor bestemde overleggen, over welke oplossingsrichtingen er zijn. Mocht
inderdaad blijken dat de kostenverhoging tussen 10 en 20 % ligt dan is het de
vraag of dat allemaal kan worden opgevangen met de bestaande begroting. Dit
onderwerp verdient daarom zijn aandacht bij de afwegingen rond de PPN 20222025.

