Besluitenlijst B&W 4 april 2017
Aanvraag omgevingsvergunningsvergunning 11 woningen Vledderplein
Besluit: 1. De omgevingsvergunning voor de bouw van 11 woningen aan het Vledderplein
2 tot en met 22 te verlenen en daarmee tevens de aanhoudingsplicht vanwege een
geldend voorbereidingsbesluit te doorbreken;
2. De omgevingsvergunning mee te nemen als uitgangspunt bij het opstellen van het
nieuwe bestemmingsplan Het Vledder;
3. In te stemmen met het memo doorbreking aanhoudingsplicht voorbereidingsbesluit
Het Vledder en doorsturen naar de raad.
- Samenvatting: Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 11
woningen op het Vledder nadat het voorbereidingsbesluit voor Het Vledder in werking is
getreden.
De aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 11 woningen is beoordeeld en er is
geen aanleiding om de aanvraag te weigeren. Vanwege het voorbereidingsbesluit en het
ontbreken van een weigeringsgrond moet de beslissing op deze aanvraag
omgevingsvergunning worden aangehouden.
Burgemeester & wethouders hebben de mogelijkheid om de aanhoudingsplicht te
doorbreken als het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan. De bouw van deze 11 woningen past binnen de kaders van het in
voorbereiding zijnde bestemmingsplan en daarom zijn burgemeester & wethouders
bereid de omgevingsvergunning te verlenen.
Subsidies 2017 onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Besluit: 1. Conform het overzicht toetsing en beoordeling OAB aanvragen 2017 de
volgende subsidies te verlenen:
a. aan de voorschoolse voorzieningen een totale OAB subsidie van € 202.895,50 voor de
uitvoering van scholing, aanschaf materiaal, inzet internbegeleider / voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) specialist voor de doelgroep en ouderbetrokkenheid.
b. aan de basisscholen een totale OAB subsidie van € 87.950 voor de uitvoering van de
doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid, extra begeleiding en taalaanbod voor de
doelgroepkinderen.
c. aan Stichting Welzijn MensenWerk, Bibliotheek Meppel en Icare een totale OAB
subsidie van € 104.055 voor de uitvoering van thuisprogramma's, boekstart en toeleiding
en begeleiding van de doelgroepkinderen naar een voorschoolse voorziening.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen diverse OAB subsidies aan
voorschoolse voorzieningen, basisscholen, Welzijn MensenWerk, Icare en de bibliotheek
voor de uitvoering van activiteiten om de onderwijsachterstand bij de doelgroepkinderen
zoveel mogelijk te verminderen. Deze aanpak zal door de basisschool in de groepen 1 en
2 gecontinueerd worden.
Verslag leerplicht 2015-2016
Besluit: 1. In te stemmen met het jaarverslag leerplicht 2015 - 2016 gemeente Meppel.
2. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de Raad.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het verslag van de
leerplicht 2015-2016. Het jaarverslag is een weergave van het uitgevoerde
leerplichtbeleid. In het verslag is een analyse gemaakt op basis van de
leerlingenaantallen en leerlingenverzuim over het schooljaar 2015-2016. Op basis
daarvan is een aantal aanbevelingen gedaan voor komende schooljaren. Voorts zijn in
het verslag de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de leer-en de
kwalificatieplicht opgenomen.
Ontwerp wijzigingsplan Meppel - Buitengebied, wijziging Gorthoek 4

Besluit: 1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Meppel - Buitengebied,
wijziging Gorthoek 4;
2. Geen vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening te starten
voor het wijzigingsplan;
3. Het wijzigingsplan niet voor inspraak ter inzage te leggen op grond van de
Inspraakverordening;
4. Het wijzigingsplan als ontwerp voor een periode van zes weken ter inzage te leggen
conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.
5. Een planschadeverhaalovereenkomst aan te gaan behoeve van de wijziging van het
perceel Gorthoek 4 te Nijeveen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het wijzigingsplan Meppel
- Buitengebied, wijziging Gorthoek 4 en leggen het plan voor 6 weken ter inzage. Het
plan zal de realisatie van een bed & breakfast met 6 kamers mogelijk maken aan
Gorthoek 4 Nijeveen. De bed & breakfast wordt gevestigd in de voormalige schuur /
bedrijfshal. De bedrijfswoning blijft bestaan. Burgemeester & wethouders gaan tevens
een planschadeverhaalsovereenkomst aan met de initiatiefnemers.
Subsidieaanvraag 2017 Stichting Present Meppel
Besluit: Aan Stichting Present Meppel voor 2017 een eenmalige subsidie te verlenen van
maximaal € 10.000.
- Samenvatting: Stichting Present Meppel krijgt een eenmalige subsidie van maximaal
€ 10.000 voor het matchen van vrijwilligersgroepen met hulpvragen. De subsidie is
eenmalig hoger dan de voorgaande twee jaar in verband met het wegvallen van
landelijke fondsen. De gemeente geeft de stichting eenmalig een hogere subsidie als
overbrugging om 2017 te kunnen gebruiken voor het vinden van nieuwe financiële
bronnen.
Raadsvragen over experimenten bijstand
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van het CDA
in de Raad over experimenten met de bijstand.
- Samenvatting: Door de CDA fractie in de Raad zijn vragen gesteld over de mogelijkheid
om experimenten te starten rond de bijstand. Burgemeester & wethouders hebben de
vragen beantwoord volgens de daarvoor geldende procedure en komen in de antwoorden
terug op eerdere toezeggingen en antwoorden over pilots rond regelluwe bijstand of het
basisinkomen.
Raadsvragen over duurzaamheid
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fracties van
GroenLinks en ChristenUnie in de Raad over duurzaamheid.
- Samenvatting: Volgens de daarvoor geldende procedure zijn de vragen van de fracties
van GroenLinks en CDA in de Raad over duurzaamheid beantwoord.
Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein
Besluit: Akkoord gaan met de geselecteerde kandidaten als lid van de themagroepen per
12 april tot 1 november 2017 met een mogelijkheid op verlenging van 3 jaar:
· Petra Sieben, themagroep Zorg
· Rien Keijzer, themagroep Mantelzorg
· Wiecher Horzelenberg, themagroep Jeugd
· Alie Hoorn-Bakker, themagroep Sociaal beleid
· Janet van Veen-Hartsuiker, themagroep Jeugd
· Annet Knol, themagroep Jeugd
· Geke Moes-ten Burg, themagroep Zorg.
Af te stoten en te behouden gemeentelijk vastgoed
Besluit: 1. In te stemmen met het geactualiseerde boekwerk af te stoten en te behouden
accommodaties.

2. De raad voor te stellen in te stemmen met het geactualiseerde boekwerk met af te
stoten en te behouden accommodaties - Overzicht gemeentelijk vastgoed 2017.
- Samenvatting: Het door de raad vastgestelde boekwerk met af te stoten en te
behouden accommodaties uit 2012 is geactualiseerd. Door maatschappelijke,
economische en organisatorische ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben in het
overzicht mutaties plaatsgevonden. Sinds 2012 zijn 13 panden verkocht en 10 panden
gesloopt. Voor 10 panden is een mutatie doorgevoerd: voor 4 panden daar van geldt dat
deze worden behouden i.p.v. afgestoten, 2 panden staan nieuw op de lijst waarvan 1
pand wordt afgestoten en 1 pand wordt behouden, 1 pand is verkocht in plaats van
gesloopt, 1 pand is verkocht in plaats van behouden, 1 pand is gesloopt in plaats van
behouden en voor 1 pand staat de keuze voor behouden of afstoten nog open.

