BESLUITENLIJST
Vergadering B&W
Datum:

1

9 maart 2021

Garantiebed Crisis opname WMO
Besluit:
1. Samen met de overige Drentse gemeenten een garantiebed in te kopen voor
24/7 crisisopvang van inwoners met een verstandelijke beperking (VG) voor de
periode van 1 januari tot en met 31 december 2021, met een mogelijkheid om
deze met drie keer een jaar te verlengen;
2. De gemeente Assen te machtigen om op te treden als penvoerder namens de
12 Drentse gemeenten;
3. De kosten van de dagen dat het bed niet bezet is (garantieregeling) te verdelen
over de 12 Drentse gemeenten op basis van inwoneraantal.
Samenvatting:
Het college van B&W stem in met het voorstel om samen met de overige Drentse
gemeenten een garantiebed in te kopen voor 24/7 crisisopvang voor inwoners met
een verstandelijke beperking (VG). De afspraken gelden voor de periode van 1
januari tot en met 31 december 2021 met een mogelijkheid om deze met drie
keer per jaar te verlengen.
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Aanpassen monumentaanwijzing Zuiderschool (Prinses Marijkestraat)
Besluit:
De naar aanleiding van de eerdere monumentaanwijzing van de Zuiderschool
aangetekende Publiekrechtelijke Beperking in de kadastrale registers op het
perceel kadastraal bekend gemeente Meppel sectie K nummer 525 te laten
vervallen en deze opnieuw te vestigen op het perceel kadastraal bekend gemeente
Meppel sectie K nummer 111.
Samenvatting:
Het college besloot in december 2019 over de monumentaanwijzing van de
Zuiderschool (Prinses Marijkestraat). Bij deze aanwijzing werd verwezen naar een
onjuist kadastraal perceelnummer. Met dit nieuwe besluit heeft het college dit nu
hersteld zodat de monumentaanwijzing correct verwerkt kan worden in de
daarvoor bestemde registers.
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Wob verzoek over vuurwerkevenementen definitief besluit
Besluit:
Een definitief Wob besluit te nemen waarbij alle opgevraagde documenten
beschikbaar worden gesteld.
Samenvatting:
Het college neemt een besluit in het kader van de Wet openbaar bestuur (Wob)
om documenten over vuurwerkevenementen met betrekking tot het
Wilhelminapark openbaar te maken.
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Subsidie Stichting Leergeld Meppel 2021

Besluit:
1. Het besluit met kenmerk 1406698/ 1424502 in te trekken.
2. De hernieuwde subsidie aanvraag van € 7.300,- van Stichting Leergeld, af te
wijzen.
Samenvatting:
Stichting Leergeld Meppel heeft op 26 november 2020 een hernieuwde subsidie
aanvraag gedaan van € 7.300,-. Deze is helaas onopgemerkt gebleven, waardoor
er een besluit en beschikking verzonden is op basis van onvolledige gegevens
brief met kenmerk: 140/1424502. Om deze reden wordt er een nieuw besluit
genomen. Het hernieuwde besluit betreft eveneens een afwijzing van de subsidie.
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Het actualiseren van de leidraad invordering
Besluit:
Het college besluit de leidraad invordering te actualiseren.
Samenvatting:
Zoveel mogelijk aansluiten met het beleid van de invordering op belastingen
Rijksoverheid.
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Actualiseren reglement automatische incasso
Besluit:
Door uw college vast te stellen het gewijzigd reglement automatische incasso
Samenvatting:
Artikel 10 lid 1b te wijzigen in;
Was; De automatische incasso wordt beëindigd: b indien de automatische incasso
van twee al dan niet opvolgende betalingstermijnen niet kan worden uitgevoerd;
Wordt; De automatische incasso wordt beëindigd: b indien de automatische
incasso van twee opvolgende betalingstermijnen niet kan worden uitgevoerd;
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Mandaat-, volmacht en machtigingsbesluit 2021-1
Besluit:
1. De wijzigingen in het register van het Mandaat-, volmacht en
machtigingsbesluit gemeente Meppel 2020 vast te stellen.
2. Het "Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Meppel houdende regels omtrent het Mandaatbesluit uitvoering Nadere regels
stimuleringssubsidie verkleuren en/of verplaatsen detailhandel binnenstad Meppel
2019-2021" in te trekken.
3. Het "Mandaatbesluit uitvoering Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz in te
trekken".
Samenvatting:
Het college besluit om wijzigingen aan te brengen in het mandaat-, volmacht en
machtigingsregister. Het register sluit zo weer aan op nieuwe regelgeving en
wijzigingen in de uitvoering. Gemeente Meppel kan hierdoor als betrouwbare
partner flexibel handelen richting inwoners en ondernemers.
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Toekomstige verkeerssituatie omgeving watertoren
Besluit: conform
1. Het gebied rond de watertoren te ontsluiten in oostelijke richting;
2. direct een rotonde te realiseren op het toekomstig kruispunt van de
Steenwijkerstraatweg (N371) met de Oostelijke ontsluitingsweg van Nieuwveense

Landen;
3. de gemeenteraad te informeren door middel van de notitie met kenmerk
1476538.
Samenvatting:
De gemeenteraad heeft in 2020 het college opgeroepen om nader onderzoek uit
te voeren naar de toekomstige ontsluiting van het gebied rond de watertoren. Dit
onderzoek is inmiddels uitgevoerd en heeft geleid tot andere inzichten. Het college
heeft een nieuwe voorkeursvariant voor de ontsluiting van het gebied rond de
watertoren vastgesteld, namelijk in oostelijke richting (richting
Steenwijkerstraatweg/N371). De gemeenteraad wordt over de uitkomsten van het
onderzoek geïnformeerd.
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Benoeming voorzitters en stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen
2021
Besluit:
1. Akkoord gaan met het benoemen van de stembureauleden en tellers van de 26
stembureaus en 2 briefstembureaus in de gemeente Meppel.
2. Akkoord gaan met het benoemen van plaatsvervangende stembureauleden.
3. dhr. R.T.A. Korteland, mw. J. Jonkers en mw. M. Boers te mandateren de
bezetting van de stembureaus, indien nodig, aan te passen.
Samenvatting:
Op grond van artikel E4 van de Kieswet worden voor elke verkiezing de leden van
elk stembureau en een voldoende aantal plaatsvervangende leden benoemd. Per
stembureau zijn zes stembureauleden, twee gastheren/gastvrouwen en één of
twee tellers benoemd, om de stemming en stemopneming in het stemlokaal
ordelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn plaatsvervangende stembureauleden
benoemd om te kunnen voorzien in vacatures die door het uitvallen van
stembureauleden, gastheren/gastvrouwen of tellers ontstaan. In verband met het
hanteren van de COVID-19 maatregelen zijn er deze verkiezingen meer
benoemingen dan bij voorgaande verkiezingen.

