Besluitenlijst B&W 10 november 2020
Raadsvragen voortbestaan muziek- & cultuureducatieonderwijs
Besluit: De vragen van van de fractie van het CDA in de raad met betrekking tot het
voortbestaan muziek- en cultuureducatieonderwijs Meppel te beantwoorden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van
CDA in de raad met betrekking tot het voortbestaan van muziek- en
cultuureducatieonderwijs in Meppel.
Aansluiting bij landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag voor de
decentrale overheid
Besluit: 1. De gemeente per 1 februari 2021 aan te laten sluiten bij de landelijke
klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid.
2. De regeling klachtencommissie voor ongewenst gedrag voor de decentrale overheid
vast te stellen.
3. Geen lokale regeling vast te stellen, maar medewerker in de gelegenheid stellen
rechtstreeks een melding te doen van ongewenst gedrag bij de landelijke commissie.
- Samenvatting: Uit goed werkgeverschap en op basis van de Arbeidsomstandighedenwet
sluit de gemeente per 1 februari 2021 aan bij de landelijke klachtencommissie ongewenst
gedrag.
Ontwerpbestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade
en anterieure overeenkomst
Besluit: 1. De anterieure exploitatieovereenkomst Prins Hendrikkade te Meppel met WVG
ontwikkeling BV aan te gaan;
2. In te stemmen met de reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan Meppel Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade;
3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening
Prins Hendrikkade;
4. Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Prins
Hendrikkade na ondertekening van de anterieure overeenkomst voor zes weken ter
inzage te leggen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het
ontwerpbestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade. Met het
nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van 12 woningen mogelijk gemaakt op een
braakliggende bedrijfsterrein aan de Prins Hendrikkade, aan de noordzijde van de
Schuttevaerhaven. Daarnaast gaat de gemeente een anterieure overeenkomst aan met
de ontwikkelaar waarin onder meer het kostenverhaal is geregeld. Na het aangaan van
deze overeenkomst wordt het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken
ter inzage gelegd.
Memo normering gemeentefonds
Besluit: Kennis te nemen van een memo met betrekking tot de normering van het
gemeentefonds.
- Samenvatting: De gemeente ontvangt jaarlijks geld van het Rijk uit het
gemeentefonds. De Financiële-verhoudingswet uit 1997 ligt hieraan ten grondslag. Als
gevolg van uitbreiding van het takenpakket van gemeentes door de jaren heen, wordt de
financiële verhouding op een aantal punten herzien. Het onderzoek naar de herijking van
het gemeentefonds is hier onderdeel van. Dit onderzoek is afgerond en zal door de
ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën ter consultatie
worden voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad voor het
Openbaar Bestuur. Ook is de reguliere evaluatie van de normeringssystematiek over de

wijze van het verdelen van de jaarlijkse aanpassing - het accres - gereed. Een aantal
keuzes ligt nog voor aan de beleidsmakers en is het aan het nieuwe kabinet hierin keuzes
te maken.
Aanpassing subsidies 2020 in verband met corona
Besluit: 1. Oorspronkelijk verleende subsidies 2020 in te trekken.
2. De onvermijdelijke kosten vast te stellen.
3. Subsidies toe te kennen voor de resterende activiteiten aangevuld met de
onvermijdelijke kosten, tot maximaal de oorspronkelijk verleende subsidie.
4. De teveel betaalde subsidie bedragen terugvorderen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders passen een aantal subsidies voor 2020 aan
in verband met activiteiten die door maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus
niet doorgaan.
Verordening leges en verordening parkeerbelasting
Besluit: Het college heeft op 25 september 2020 ingestemd met de verordening leges
2021 en verordening parkeerbelasting 2021. Helaas is in beide verordeningen een fout
geslopen. Om dit te herstellen is besloten:
- In te stemmen met het laten vervallen van hoofdstuk 6 verstrekkingen op grond van
Wet bescherming persoonsgegevens in de tarieventabel in de verordening leges;
- In te stemmen met de wijziging van de tarieven in de verordening parkeerbelastingen
voor parkeerterrein stadhuis, parkeergarages Keyserstroom en Kromme Elleboog. De
juiste tarieven zijn: parkeerterrein stadhuis, parkeergarages Keyserstroom en Kromme
Elleboog € 1,24 exclusief BTW per uur, € 4,88 exclusief BTW per kalenderdag.
- De twee genoemde correcties in een aangepast voorstel aan de raad ter vaststelling
voor te leggen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben 25 september 2020 ingestemd met
de verordening leges 2021 en de verordening parkeerbelasting 2021. Helaas is in beide
verordeningen een fout geslopen. Met dit nieuwe besluit van burgemeester & wethouders
kan de raad in haar vergadering van 12 november 2020 de herstelde verordeningen
behandelen.

