Besluitenlijst B&W 14 mei 2019
Subsidie huisvestingslasten 2019 kantoorruimtes in Het Palet van Icare en GGD
Besluit: Een subsidie van maximaal € 10.713,79 te verlenen aan zowel Icare als de GGD
ter compensatie in de huisvestingslasten van Het Palet in 2019.
- Samenvatting: Voor de gezamenlijke uitvoering van de opvoed- en
opgroeiondersteuning interventieniveau 1 t/m 3 worden de kernpartners Icare, GGD en
Welzijn MensenWerk gecompenseerd voor de huisvestinglasten in het Palet in 2019. De
subsidie aan Welzijn MensenWerk maakt sinds 2016 onderdeel uit van de
beleidsgestuurde contractfinanciering. Hierover is een besluit genomen in december
2015.
Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs 2203
Besluit: 1. Vast te stellen dat er bij de voorbereiding van het ondersteuningsplan 20192023 van samenwerkingsverband primair onderwijs (SWV PO) 2203 ambtelijk
voorbereiding is gevoerd.
2. Vast te stellen dat de inhoud van genoemd plan een basis is om de uitwerking op
plaatselijk niveau vorm te geven.
3. Wethouder Van der Haar te machtigen tot ondertekening van het
instemmingsformulier onder voorbehoud dat het verplicht bestuurlijk op
overeenstemming gericht overleg (OOGO) zal worden gevoerd zodra de landelijke
onderwijs- en zorgwetgeving door de betreffende ministeries is vastgesteld.
- Samenvatting: Onderwijssamenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht om een
ondersteuningsplan vast te stellen. Burgemeester & wethouders stellen het
ondersteuningsplan voor het samenwerkingsverband primair onderwijs 2203 voor de
periode 2019-2023 vast.
Vaststelling tarieven sportaccommodaties juli 2019 t/m juni 2020
Besluit: De tarieven voor het gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties
periode juli 2019 t/m juni 2020 vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de tarieven voor het gebruik van de
binnen- en buitensportaccommodaties voor juli 2019 t/m juni 2020 vast.
Voorontwerp bestemmingsplan Meppel - Buitengebied,
herziening Kolderveen 102 & Nijeveense Bovenboer 28
Besluit: 1. Voor de ontwikkeling aan de Kolderveen 102 geen milieueffectrapportage
(m.e.r.) op te stellen en de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Kolderveen 102
ter inzage te leggen, zoals bedoeld in artikel 7.19 Wet milieubeheer (Wm);
2. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Meppel - Buitengebied,
herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28;
3. Het voorontwerp bestemmingplan conform de inspraakverordening voor een periode
van zes weken ter inzage te leggen, het overleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) te starten en een vooraankondiging te doen zoals bedoeld in
artikel 1.3.1 Bro;
4. Planschadeverhaalsovereenkomsten aan te gaan met zowel de eigenaren van de
Kolderveen 102 als met de eigenaren van de Nijeveense Bovenboer 28 betreffende de
ontwikkelingen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het voorontwerp
bestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense
Bovenboer 28. Het bestemmingsplan maakt twee ontwikkelingen mogelijk. Aan
Nijeveense Bovenboer 28 wordt de aanduiding intensieve veehouderij weggenomen, de
voormalige agrarische bebouwing gesloopt en worden 2 nieuwe compensatiewoningen en
3 burgerwoningen in het pand van de voormalige bedrijfswoning mogelijk gemaakt.

Aan Kolderveen 102 wordt de aanduiding intensieve veehouderij aan de bestemming
toegevoegd ten behoeve van verandering van het agrarisch bedrijf naar een intensieve
veehouderij. Samen met de vormvrije m.e.r.-beoordeling leggen burgemeester &
wethouders de stukken ter inzage. Het college gaat tevens een planschadeovereenkomst
met de eigenaren aan.
Memo raadsvragen over reclamebeleid
Besluit: De raad middels een memo informeren over het reclamebeleid in relatie tot het
kwaliteitsmanifest, handhaving en de discussie over precariobelasting en verrommeling,
zoals was toegezegd bij memo van 28 januari 2019, punten 3 en 8.
- Samenvatting: Tijdens de behandeling van de begroting 2019 hebben burgemeester &
wethouders enkele toezeggingen gedaan. Deze toezeggingen zijn opgesomd in een
memo aan de raad van 28 januari 2019. Het nu voorliggende memo is de beantwoording
van de punten 3 en 8 van het memo van 28 januari 2019.
Raadsvragen over uitvoering motie inhoud, vorm & indeling begroting
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad van de fractie van D66 inzake de motie inhoud, vorm en indeling
programmabegroting.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fractie
van D66 over de motie inhoud, vorm en indeling programmabegroting.
Raadsvragen over omgevallen gestorven bomen in gebied waterberging
Besluit: De vragen volgens artikel 32 reglement van orde van de raad van de fractie van
de PvdA over omgevallen gestorven bomen in het gebied binnen de waterberging te
beantwoorden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fractie
van de PvdA over omgevallen gestorven bomen in het gebied binnen de waterberging.

