Besluitenlijst B&W 23 februari 2016
Regeling melding vermoeden misstand 2015
Besluit: 1. De Regeling melding vermoeden misstand 2015 gemeente Meppel Westerveld vast te stellen en de bestaande Regeling Klokkenluiders uit 2003 in te
trekken;
2. De landelijke Onderzoeksraad Integriteit Overheid aan te wijzen als extern meldpunt;
3. Het college van burgemeester & wethouders van Meppel en de burgemeester van
Meppel sluiten zich aan bij deze Onderzoeksraad.
- Samenvatting: De huidige klokkenluidersregelingen van Meppel en Westerveld worden
vervangen door de Regeling melding vermoeden misstand. Op grond van deze regeling
wordt de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (Onderzoeksraad) aangewezen als extern
meldpunt voor het melden van vermoeden van een misstand. De bestuursorganen van
Meppel sluiten zich daarvoor aan bij de Onderzoeksraad.
Kwaliteitsverslag Icare jeugdgezondheidszorg
Besluit: 1. Kennis te nemen van het kwaliteitsverslag van Icare jeugdgezondheidszorg
0-4 jaar.
2. Als standpunt in te nemen dat Icare met het kwaliteitsrapport aantoont dat zij de
kwaliteit van haar dienstverlening in stand heeft gehouden en dat sprake is van een
gezonde financiële positie ook bij het verlenen van de dienstverlening voor slechts 4
Drentse gemeenten.
3. Het kwaliteitsverslag met een memo te zenden aan de raad.
- Samenvatting: 2014 is het eerste jaar waarin acht van de twaalf gemeenten hebben
gekozen voor een integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar uitgevoerd door de GGD.
Meppel, Coevorden, Tynaarlo en Aa en Hunze hebben laten de uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij Icare te. Voor deze gemeenten ontwikkelde Icare een
herverdeling van taken en een andere indeling voor aansturing en ondersteuning. In het
bestuurlijk overleg van de vier gemeenten in 2014 is aangegeven dat ze graag willen
weten of Icare de dienstverlening op orde heeft en houdt. Dit heeft geleid tot een
kwaliteitsverslag met aandacht voor de financiële huishouding.
Raadsvragen over de stadsbus
Besluit: De vragen te beantwoorden.
- Samenvatting: De raadsfracties van ChristenUnie en Sterk Meppel hebben vragen
gesteld over de situatie rond de stadsbus. Burgemeester & wethouders delen de zorg van
de raadsleden en hopen door de komst van nieuwe busjes en een voorlichtingscampagne
het gebruik te stimuleren.
Afwikkeling mogelijk faillissement TSN-Thuiszorg
Besluit: 1. Cliënten en medewerkers onder te brengen bij gecontracteerde aanbieders.
2. Niet in te stemmen met het voorstel van Buurtzorg voor een doorstart van TSNThuiszorg door de Stichting Familiehulp i.o. in het geval van faillissement.
3. De raad met een memo te informeren.
- Samenvatting: De gemeente Meppel moet de ondersteuning in de schoonmaak, bij
faillissement van TSN, in samenwerking met de andere regiogemeenten en aanbieders
regelen. Er is voldoende capaciteit en bereidheid om alle cliënten en zoveel mogelijk
medewerkers in actieve dienst onder te kunnen brengen bij de huidige gecontracteerde
aanbieders. Van het voorstel van Buurtzorg voor een doorstart van TSN-Thuiszorg wordt
geen gebruik gemaakt door de gemeente Meppel.
Tussenrapportage Monitor Samenwerking Meppel-Westerveld
Besluit: 1. Kennis nemen van de tussenrapportage;

2. Tussenrapportage ter kennis brengen van de raad.
- Samenvatting: Burgmeester & wethouders van Meppel en Westerveld hebben besloten
ambtelijk de samenwerking te zoeken. Daarom slaan op vier deelgebieden, namelijk
beleid, bedrijfsvoering, dienstverlening en uitvoering ambtenaren van Meppel en
Westerveld de handen ineen. De samenwerking moet tot een meerwaarde leiden op het
terrein van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. Per deelgebied zijn hierover doelen
geformuleerd. Zij maken meetbaar wat de samenwerking over een paar jaar opgeleverd
moet hebben. Binnen de deelgebieden ligt de uitdaging of de meerwaarde vanuit
samenwerking te realiseren is. De eerste tussenrapportage geeft de eerste resultaten van
de monitor weer, bedoeld om kennis van te nemen en ter kennis van de raad te brengen.

