Besluitenlijst B&W 31 mei 2016
Vaststellen van vier straatnamen voor Danninge Erve zuid fase 2
Besluit: De volgende straatnamen voor Danninge Erve zuid fase 2 vast te stellen: De
Ryge, De Diek, De Veenties en De Vorrel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen 4 nieuwe straatnamen vast voor
Danninge Erve zuid fase 2.
Beantwoording technische vragen jaarstukken 2015
Besluit: De beantwoording van de technische vragen van de jaarstukken 2015 aan de
raad te zenden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders bieden de beantwoording van de
technische vragen over de jaarstukken 2015 ter kennisname aan de raad aan.
Bezuiniging cultuur
Besluit: 1. De jaarlijkse subsidie voor Scala te korten met € 60.000 met ingang 1 januari
2017.
2. Het budget voor bibliotheekwerk te verlagen met € 60.000 en dit te effectueren bij de
contractvorming met Biblionet per 1 januari 2017
3. Het bestuur en de directie van Scala per brief hierover te berichten.
4. In te stemmen met de memo aan de raad voortgang cultuurnota.
- Samenvatting: 23 januari 2015 droeg de gemeenteraad burgemeester & wethouders op
om te komen tot een bezuiniging op cultuur. Aan te vangen met een bedrag van
€ 125.000 in 2017 en vervolgens een structureel bedrag in 2018 van in totaal € 250.000.
Burgemeester & wethouders besloten om deze opdracht te verbinden aan de nieuwe
beleidsnota cultuur. Het afgelopen jaar is hier intensief over gesproken met culturele
organisaties. Het nieuwe beleid bevindt zich nu in een afrondende fase. Op grond van de
beleidskeuzes die zich aftekenen heeft het college het voornemen een bezuiniging te
realiseren bij de organisatie Scala en een bezuiniging toe te passen op het
bibliotheekwerk. Het nieuwe cultuurbeleid moet nog door de raad bekrachtigd worden.
De raad wordt geïnformeerd middels een memo.
Uitkomst onderzoek eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning
Besluit: 1. Het eigen bijdrage beleid van de gemeente niet te wijzigen, vanwege
vermeende zorgmijding. De uitvoering van het eigen bijdrage beleid wel te verbeteren.
2. Geen eigen bijdrage op te leggen voor woningaanpassingen ten behoeve van kinderen
met een handicap, met ingang van dit besluit.
3. De eigen bijdrage regels in de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning met
ingang van 1 januari 2017 te wijzigen voor de woningaanpassingen voor kinderen.
4. Een memo en bijlage door te sturen aan de raad en de raadsleden hiermee te
informeren.
- Samenvatting: Er is door de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar zorgmijding door
het opleggen van de eigen bijdrage binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen direct verband is tussen het beëindigen van
maatwerk en het opleggen van de eigen bijdrage. Er zijn wel verbeterpunten gevonden.
Dit houdt in dat de communicatie en de kwaliteit van informatie beter kan.
De gegevensuitwisseling tussen de verschillende instanties vraagt om betere
afstemming. Verder zullen er landelijk oplossingen worden gezocht naar aanleiding van
een rapport van de Nationale ombudsman. De eigen bijdrage voor woningaanpassingen
ten behoeve van gehandicapte kinderen zal niet langer worden opgelegd.
Wildplassen
Besluit: De raad met een memo te informeren over de maatregelen tegen wildplassen

- Samenvatting: In de raadscommissievergadering van 12 november 2015 zijn negen
aanbevelingen om het wildplassen in Meppel tegen te gaan gepresenteerd.
In een memo is de stand van zaken weergegeven van deze aanbevelingen.
Kap 19 populieren aan het Meppelerdiep
Besluit: Omgevingsvergunning te verlenen voor de kap van 19 populieren aan het
Meppelerdiep.
- Samenvatting: De populieren zijn eigendom van Provincie Drenthe, maar staan wel op
de groene kaart. Voor de bomen is een boomveiligheidsonderzoek uitgevoerd. Dit gaat
met name over de conditie van de bomen. Op basis van dit rapport en controle ter
plaatse kan op basis van de groene kaart geen positief advies voor het kappen worden
afgegeven. Er spelen echter economische belangen bij de omliggende bedrijven die kap
rechtvaardigen van de 19 aangevraagde populieren.
Beantwoording duurzaamheidsmoties
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van drie duurzaamheidsmoties aan de
raad middels een memo.
- Samenvatting: Tijdens de begrotingsvergadering 2016 zijn door de raad drie moties
aangenomen op het gebied van duurzaamheid. Burgemeester & wethouders hebben
ingestemd met de beantwoording van de moties met een memo aan de raad.
Raadsvragen over autobranden Koedijkslanden
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad over autobranden Koedijkslanden van de VVD.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de VVD
over autobranden in Koedijkslanden.
Omgevingvergunning klimpark, Badweg 1 Meppel
Besluit: 1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze volgens de
reactienota. De indiener van de zienswijze met een brief van de beantwoording op de
hoogte te stellen,
2. De gemeenteraad opnieuw te verzoeken een verklaring van geen bedenkingen af te
geven om de omgevingsvergunning te kunnen afgeven voor het realiseren van een
klimpark op het perceel Badweg 1 - voormalig Jan Tooroplaan 2 - te Meppel,
3. Omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een klimpark, Badweg 1 voormalig Jan Tooroplaan 2 - te Meppel voor zover de raad de verklaring van geen
bedenkingen heeft afgegeven.
- Samenvatting: Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het perceel Badweg 1
- voormalig Jan Tooroplaan 2 - te Meppel. Op dit perceel wenst de aanvrager een
klimpark ter realiseren. Het verlenen van de omgevingsvergunning betekent afwijking
van het bestemmingsplan voor de maximaal toegestane bouwhoogte voor het bouwen
van bouwwerken geen gebouw zijnde.
Voor de afgifte van de vergunning is een verklaring van geen bedenkingen benodigd van
de gemeenteraad. De omgevingsvergunning heeft in ontwerp gedurende zes weken ter
visie gelegen. Gedurende die periode is één zienswijze ingediend. Deze heeft geleid tot
aanpassing van het geluidsonderzoek. De zienswijze heeft verder geen inhoudelijke
consequenties voor de vergunning.
Burgemeester & wethouders stellen de raad voor de verklaring van geen bedenkingen af
te geven en besluiten, voor zover de raad de verklaring afgeeft, de omgevingsvergunning
voor realisering van het klimpark te verlenen.
Meerjaren perspectief grondexploitaties 2016
Besluit: De raad voor te stellen het meerjarenperspectief grondexploitaties 2016 (mpg)
vast te stellen, en de nog te maken kosten en opbrengsten zoals opgenomen in de
jaarschijven 2016 en 2017 te autoriseren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad over de lopende
grondexploitaties. De raad wordt gevraagd het meerjarenperspectief grondexploitaties

2016 vast te stellen, en om de kosten en opbrengsten voor de jaren 2016 en 2017 te
autoriseren.
Perspectiefnota 2017-2020
Besluit: De raad voor te stellen om:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken college- en uitvoeringsprogramma.
2. De perspectiefnota 2017-2020 vast te stellen en daarmee instemmen met:
a. Het principe om te investeren in het versterken van de bestaande stad en daarmee de
korte en de lange termijn focus aan elkaar te verbinden.
b. Het voorstel om voor 1 december 2016 bij de raad terug te komen met een
inhoudelijke uitwerking inclusief financiële vertaling - structureel en incidenteel.
c. De voorgestelde aanpak voor financiën met betrekking tot de structurele ruimte en het
kader voor incidentele opbrengsten.
d. De wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de bezuinigingsopgave 2015-2018 en de raad
periodiek te blijven informeren over de voortgang.
e. De voorstellen voor realistisch ramen.
3. De uitgangspunten vast te stellen voor de programmabegroting 2017.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders bieden de perspectiefnota 2017-2020 ter
vaststelling aan de gemeenteraad aan. Naast het geven van een tussenbalans van het
college- en uitvoeringsprogramma, gaat deze perspectiefnota in op een aantal nieuwe
ontwikkelingen waar wij als gemeente op moeten anticiperen.
Deze Perspectiefnota kenmerkt zich door een meer strategisch karakter en is daarom
meer op de hoofdlijn gericht. De uitdagingen op de verschillende terreinen zijn benoemd;
hieruit komen zowel inhoudelijke en financiële opgaven voor de lange termijn naar voren.

