Besluitenlijst B&W 12 november 2019
Nadere regels schaarse vergunning speelautomatenhal
Besluit: De nadere regels verdeling schaarse vergunningen en andere criteria voor de
exploitatie van een speelautomatenhal in de gemeente Meppel vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen nadere regels vast voor de
verdelingsprocedure voor een schaarse vergunning voor een speelautomatenhal.
Vervangen rioolzinker Ceintuurbaanbrug
Besluit: De raad voor te stellen een investeringskrediet van € 450.000 beschikbaar te
stellen in 2020 voor het vervangen en verplaatsen van de rioolzinker bij de
Ceintuurbaanbrug en de financiële effecten van deze ontwikkeling te verwerken in de
meerjarenbegroting.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor een
investeringskrediet van € 450.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen en
verplaatsen van een rioolzinker bij de Ceintuurbaanbrug in 2020. Deze vervanging is
nodig omdat de huidige situatie een risico vormt bij geplande werkzaamheden voor de
vervanging van de Ceintuurbaanbrug.
Onderwijshuisvestingsprogramma en -overzicht 2019 en 2020
Besluit: 1. Het huisvestingsprogramma onderwijs 2019 en 2020 vast te stellen, zijnde:
a. Het programma van de goedgekeurde voorzieningen huisvesting onderwijs 2019 en
2020.
b. Het overzicht met afgewezen aanvragen voor voorzieningen huisvesting onderwijs
2019 en 2020.
- Samenvatting: Jaarlijks kunnen schoolbesturen verzoeken indienen voor opname op het
huisvestingsprogramma in het daaropvolgende kalenderjaar. De verzoeken voor 2019 en
2020 betreffen onder meer renovatie en capaciteit. Daarnaast vraagt het voortgezet
onderwijs zo nodig aanvullende capaciteit aan voor gebruik van een binnen- en
buitensportaccommodatie. De verzoeken zijn beoordeeld op basis van de criteria van de
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Toegekende voorzieningen worden
geplaatst op het huisvestingsprogramma 2019 en 2020. Niet gehonoreerde aanvragen
komen in het overzicht niet gehonoreerde aanvragen 2019 en 2020.
Wijziging verordening commissie bezwaarschriften
Besluit: 1. De raad voor te stellen de verordening tot wijziging van de verordening
commissie bezwaarschriften vast te stellen en met terugwerkende kracht tot 1 januari
2019 in werking te laten treden.
2. De in 2019 te veel uitbetaalde reiskostenvergoeding niet van de commissieleden terug
te vorderen.
- Samenvatting: Vanwege wijziging in de rechtspositieregelingen van wethouders, raadsen commissieleden op landelijk niveau moet ook de lokale regelgeving in de verordening
wethouders, raads- en commissieleden 2017 en de verordening commissie
bezwaarschriften worden aangepast. Burgemeester & wethouders stellen de raad voor de
verordening commissie bezwaarschriften op het punt van de vergoedingen te wijzigen,
zodat deze verordening in overeenstemming wordt gebracht met de nieuwe regelgeving.
Voorbereiding ontwikkeling Zwikkerterrein Meppel
Besluit: 1. De discussienotitie scenario’s Zwikkerterrein vast te stellen, hetgeen inhoudt
dat het college van burgemeester & wethouders de voorkeur uitspreekt om scenario 4 uit
de discussienotitie uit te voeren, met eventueel scenario 3 als terugvaloptie.
2. De discussienotitie aan te bieden aan de raad door middel van een raadsvoorstel en
ontwerpbesluit.

3. De raad voor te stellen om het college van burgemeester & wethouders opdracht te
geven om scenario 4 uit de discussienotitie uit te voeren, binnen de termijnen als
genoemd in de notitie.
4. De raad voor te stellen om het college van burgemeester & wethouders opdracht te
geven scenario 3 uit te voeren als scenario 4 niet haalbaar blijkt.
5. De raad voor te stellen de molenbiotoop in te passen in een nieuw te ontwikkelen
bestemmingsplan
- Samenvatting: Op 26 september 2019 nam de gemeenteraad de beslissing om opnieuw
een voorbereidingsbesluit te nemen voor het Zwikkerterrein. Hiermee worden
ongewenste ontwikkelingen in het gebied gedurende een jaar uitgesloten. Het
voorbereidingsbesluit verplicht het college er toe binnen een jaar een ontwerp
bestemmingsplan ter visie te leggen. De vraag ligt voor wat er in dit bestemmingsplan
moet komen te staan. Er ligt een bestuurlijke toezegging om hiervoor een raadsbrede
discussie te houden op basis van verschillende scenario's. Onderliggende discussienotitie
voorziet in deze toezegging. In de notitie wordt een voorkeur uitgesproken voor
uitvoering van scenario 4. Dit betekent dat burgemeester & wethouders inzetten op een
meer recreatieve invulling - inclusief recreatie wonen - van de locatie in vervolg op de
ambities uit de structuurvisie, ondanks dat dit scenario financiële risico's met zich
meebrengt.
Studentenhuisvesting
Besluit: 1. De aangegeven locatie aan de Ceintuurbaan - voormalige school AOC Terra aan te wijzen als plaats om tijdelijk studentenhuisvesting, voor maximaal 10 jaar, te
realiseren en waarvoor de gemeente zich inspant de nodige vergunningen te verlenen.
2. De markt te enthousiasmeren deze tijdelijke studentenhuisvesting te realiseren en
exploiteren door de locatie openbaar aan te bieden, waarbij met de winnaar van de
selectie een bij de opgave passende overeenkomst, zoals een recht van opstal, wordt
gesloten.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders wijzen een locatie aan die openbaar aan de
markt wordt aangeboden met het doel om tijdelijk, voor maximaal 10 jaar,
studentenhuisvesting te realiseren en exploiteren.
Jaarstukken en jaarverslag 2018 Havenbedrijf Port of Zwolle
Besluit: 1. In te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening van Port of Zwolle
over 2018.
2. De jaarstukken ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
- Samenvatting: Port of Zwolle is het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten
Meppel, Kampen en Zwolle. Burgemeester & wethouders stemmen in met de
jaarrekening en het jaarverslag over 2018 van Port of Zwolle. De raad krijgt de stukken
ter kennisgeving aangeboden.
Protocol huisbezoeken nadere verificatie en / of vermoeden fraude
Besluit: 1. Het protocol huisbezoeken voor nadere verificatie en / of vermoeden van
fraude in het sociaal domein vast te stellen.
2. De adviesraad Sociaal Domein Meppel een reactie te sturen op het advies.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen een protocol huisbezoeken sociaal
domein vast. De bedoeling van dit protocol is dat de wederzijdse rechten en plichten van
inwoners en medewerkers van de gemeente duidelijk zijn. Het protocol wordt gebruikt
wanneer er huisbezoeken worden afgelegd voor verificatie en / of vermoeden van fraude
met de Participatiewet, de Jeugdwet en / of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het
protocol is niet bedoeld voor huisbezoeken die worden afgelegd voor dienstverlenende
keukentafelgesprekken.

