Besluitenlijst B&W 23 mei 2017
Ontwerp bestemmingsplan Meppel - Werkhorst 30
Besluit: 1. In te stemmen met de nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Meppel
- Werkhorst 30;
2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Meppel - Werkhorst 30;
3. Het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen op
grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het ontwerp
bestemmingsplan Meppel - Werkhorst 30. Het plan omvat de nieuwbouw van 21
koopwoningen, waarvan 4 vrijstaand, 10 2-onder-1 kapwoningen en 7 rijwoningen op de
locatie van het voormalig Drenthe College aan de Werkhorst 30. Het ontwerp
bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd.
Aanvullende subsidie Grachtenfestival 2017
Besluit: Aan Stichting Meppel Vol Vaart in 2017 een éénmalige aanvullende subsidie te
verstrekken van € 5.000. Deze aanvullende subsidie komt bovenop de subsidie van
€ 10.000 die in 2017 verstrekt is aan de stichting.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om aan Stichting Meppel
Vol Vaart in 2017 een éénmalige aanvullende subsidie te verstrekken van € 5.000. Deze
aanvullende subsidie komt bovenop de subsidie van € 10.000 die in 2017 verstrekt is aan
de stichting.
Vertrouwenswerk en kindertelefoon
Besluit: 1. Een overeenkomst aan te gaan met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
(AKJ), de Stichting Kindertelefoon en de Stichting Sensoor voor het uitvoeren van de
taken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet met betrekking tot
vertrouwenspersonen jeugd, een luisterend oor voor jeugd en 24 uurs anonieme hulp op
afstand.
2. In het begrotingsvoorstel 2018 aan de raad deze taak budgetneutraal te verwerken.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het inzetten van het
bedrag dat aan de algemene uitkering wordt toegevoegd en met het daarmee financieren
van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de Stichting Kindertelefoon en
Stichting Sensoor.
Raadsvragen over Kindertelefoon
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van raadsvragen over de
Kindertelefoon.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fractie
van het CDA over de Kindertelefoon.
Vaststelling subsidies 2015 boven € 5.000 van Donderdag Meppeldag, Zwembad
Meppel & 2016 Puppet International
Besluit: De verleende subsidies voor 2015 en 2016 vast te stellen.
- Samenvatting: Subsidies boven € 5.000 moeten volgens artikel 18 van de algemene
subsidieverordening door burgemeester & wethouders worden vastgesteld met
uitzondering van de subsidies tot € 15.000 waarop nadere regels (buurt- &
speeltuinverenigingen, sport & amateurkunst) van toepassing zijn.
Raadsvragen over jeugdhulp
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van raadsvragen over jeugdhulp.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fractie
van het CDA over jeugdhulp.

Oplegnotitie woonvisie & prestatieafspraken 2017, deelakkoord 2
Besluit: 1. De oplegnotitie woonvisie vast te stellen;
2. De raad voor te stellen: a. het woningmarktonderzoek Meppel d.d. 21 april 2017,
uitgevoerd door Companen, als bijlage en integraal onderdeel aan de woonvisie toe te
voegen;
b. de oplegnotitie woonvisie vast te stellen en integraal onderdeel van de woonvisie te
laten uitmaken en kennis te nemen van de samenvatting;
c. de woonvisie gemeente Meppel 2016-2020 meerjarig voor de hele woonvisieperiode
vast te stellen;
d. eventuele bevindingen kenbaar te maken over de prestatieafspraken 2017,
deelakkoord 2 met Woonconcept, Actium, Huurdersvereniging Meppel en
Huurdersplatform Mit en veur Mekaor (MevM).
- Samenvatting: De raad heeft verzocht om de woonvisie te concretiseren voor de
behoefte aan sociale huurwoningen, de behoefte aan seniorenwoningen, duurzaamheid
en Oosterboer. Companen heeft in opdracht van de betrokken partijen (gemeente,
Woonconcept, Actium en huurdersorganisaties) een woningmarktonderzoek uitgevoerd.
Uitkomst daarvan is dat er in de periode 2016-2026 netto 550 sociale huurwoningen
moeten worden gebouwd om het huidige tekort in te halen en het aantal reacties en de
inschrijfduur te verminderen. Daarover zijn prestatieafspraken gemaakt. Daarnaast is de
behoefte aan voor ouderen geschikte woningen in beeld gebracht, zijn de
duurzaamheidsambities uit de woonvisie verder uitgewerkt en is de gebiedsontwikkeling
van Oosterboer, die in de woonvisie ontbrak, toegevoegd.
Verzameladvies gemeenschappelijke regelingen
Besluit: De raad voor te stellen: 1. Kennis te nemen van de ingediende concept
jaarrekeningen 2016 en concept begrotingen 2018 van de zes gemeenschappelijke
regelingen.
2. De volgende zienswijzen in te dienen:
a. Werkvoorzieningsschap Reestmond - Begroting 2018 en volgende
1. Uit te spreken dat er nadrukkelijk aandacht geschonken dient te worden aan
risicobeheersing in de begroting en jaarrekening.
2. Uit te spreken dat er in de begroting (en jaarrekening) meer nadruk gelegd moet
worden op de W-vragen: wat wil Reestmond bereiken, wat gaan ze daarvoor doen en
welke middelen zijn per doel nodig?
b. Gemeentelijke Kredietbank (GKB) - geen zienswijzen in te dienen.
c. Recreatieschap Drenthe
Uit te spreken dat de in de begroting 2018 opgenomen kostenstijgingen niet akkoord
zijn. De uitbreiding van het personeelsbestand, en de stijging van de bijdrage aan het
fonds recreatie en toerisme zijn onvoldoende onderbouwd. Verzocht wordt nut en
noodzaak in het algemeen en voor de gemeente Meppel specifiek beter te motiveren.
d. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
Uit te spreken dat de in de financiële meerjarenbegroting opgenomen indexering voor
kostenstijgingen geen automatisme mag zijn. Kostenstijgingen mogen enkel
doorberekend worden nadat is aangetoond dat deze niet zijn op te vangen in de
begroting.
e. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
Uit te spreken dat de in de financiële meerjarenbegroting opgenomen indexering voor
kostenstijgingen geen automatisme mag zijn. Kostenstijgingen mogen enkel
doorberekend worden nadat is aangetoond dat deze niet zijn op te vangen in de
begroting.
f. Veiligheidsregio Drenthe (VRD) - geen zienswijzen in te dienen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders nemen kennis van de jaarstukken 2016 en
de begrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen en stellen zienswijzen voor.

Notitie sociaal domein
Besluit: 1. In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal
Domein.
2. De raad voor te stellen:
a. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactie
daarop.
b. De notitie sociaal domein vast te stellen.
- Samenvatting: Na het realiseren van de transitie (overgang) van de decentralisaties in
het sociaal domein is het zaak de transformatie (omslag) met kracht verder vorm te
geven. De notitie sociaal domein levert daar de richting, de kapstok en de focus voor.
Samen met inwoners en partners wordt aan concrete prioriteiten en speerpunten
gewerkt.
Beleidsplan parkeren, herijking 2017
Besluit: 1. In te stemmen met het ontwerp beleidsplan parkeren, herijking 2017.
2. In te stemmen met het volgen van de inspraakprocedure overeenkomstig de
inspraakverordening.
- Samenvatting: Het beleidsplan parkeren, herijking 2017 wordt ter inzage gelegd. Alle
belanghebbenden kunnen op het plan reageren en een zienswijze indienen. Het plan
omvat maatregelen waarmee wordt ingespeeld op ontwikkelingen en actuele problemen
in en rondom het centrum. De aanwezige parkeercapaciteit aan randen van het centrum
wordt beter benut door sturing met parkeerduur en tarieven. De overlast in de schil
rondom het centrum wordt beperkt door uitbreiding van regulering en het bieden van
meer gratis mogelijkheden. De parkeermogelijkheden in Meppel worden beter onder de
aandacht gebracht en actiever gecommuniceerd. Een meer eenduidige tariefstructuur en
regeling voor vergunningen, met minder uitzonderingen, maakt dit makkelijker.
Jaarstukken 2016
Besluit: A. De raad voor te stellen:
1. De jaarstukken 2016 vast te stellen;
2. Het resultaat van de jaarrekening 2016 ad. € 2.387.964 als volgt te bestemmen:
a. € 95.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling;
b. € 1.000.000 toe te voegen aan de algemeen vrij besteedbare reserve
c. Het restant van het resultaat, afgerond € 1.292.964 toe te voegen aan de
bufferreserve;
3. Restantsaldi van de reserve onderhoud wegen € 435.159 en afgesloten
grondcomplexen € 102.812 toe te voegen aan de buffer reserve en daarmee ook
voornoemde reserves op te heffen;
4. In 2016 € 95.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling.
B. De productenrealisatie 2016 vast te stellen en ter inzage te leggen voor raadsleden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders bieden de jaarstukken 2016 ter vaststelling
aan de raad aan. Het totale resultaat over 2016 bedraagt afgerond € 2.388.000. De
accountantscontrole is afgerond met uitzondering van het onderdeel grondexploitaties.
Na volledige afronding van de controle zal de accountant de controleverklaring bij de
jaarstukken 2016 afgeven. Tevens is de productenrealisatie 2016 vastgesteld.

