Besluitenlijst B&W 23 augustus 2016
Bezwaar gehandicaptenparkeerplaats Brocades
Besluit: 1. In navolging van het advies van de commissie bezwaarschriften het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
2. Het besluit in stand te laten en aan te vullen met de volgende doelen:
-het beschermen weggebruikers en passagiers;
-het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
- Samenvatting: De commissie bezwaarschriften heeft advies uitgebracht naar aanleiding
van een bezwaarschrift tegen een besluit tot het instellen van een
gehandicaptenparkeerplaats met kenteken aan de Brocades. Overeenkomstig het advies
van de commissie hebben burgemeester & wethouders een onderzoek ingesteld.
Burgemeester & wethouders hebben besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit aan te vullen.
Steenmarterbeheerplan
Besluit: 1. Aan Gedeputeerde Staten van Drenthe op grond van de Flora- en Faunawet
ontheffing te vragen voor het vangen en / of uitplaatsen van steenmarters voor een
periode van vijf jaar.
2. Het steenmarterbeheerplan 2016-2021 vast te stellen.
- Samenvatting: De steenmarter is een beschermde diersoort op basis van de Flora- en
Faunawet. Het verjagen, vangen en doden is alleen toegestaan indien daarvoor een
ontheffing is verleend door Gedeputeerde Staten. Het is ook verboden rust- en
verblijfplaatsen van steenmarters te verstoren. De op dit moment geldende ontheffing
loopt in november 2016 af. Burgemeester & wethouders vragen ontheffing voor de
komende vijf jaar, zodat niet per geval een ontheffing hoeft te worden aangevraagd.
Daarvoor is het steenmarterbeheerplan geactualiseerd.
Vaststelling bestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Nijeveense
Bovenboer 18
Besluit: De raad voor te stellen: 1. het bestemmingsplan met de plannaam Meppel Buitengebied, herziening Nijeveense Bovenboer 18 en planidentificatie
NL.IMRO.0119NijevBovenboer18-BPC1 met ondergrond
o_NL.IMRO.0119NijevBovenboer18-BPC1.dgn op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen;
2. te besluiten om geen exploitatieplan ex artikel 6.12 tweede lid Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
- Samenvatting: Het ontwerp bestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening
Nijeveense Bovenboer 18 heeft ter inzage gelegen. Met dit bestemmingsplan wordt een
abusievelijk verwijderde dubbele woonbestemming voor het perceel Nijeveense
Bovenboer 18 hersteld. Tegen het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
Burgemeester & wethouders stellen de raad voor om het bestemmingsplan vast te
stellen.
Benoeming lid raad van toezicht Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe
Besluit: De raad voor te stellen de heer drs. W. Toering RA met terugwerkende kracht
per 1 juli 2016 als lid van de raad van toezicht van de Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe
te benoemen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor om de heer drs. W.
Toering RA met terugwerkende kracht met ingang van 1 juli 2016 als lid van de raad van
toezicht van Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe te benoemen.
Planschadeverzoek Sluisgracht 13 Meppel

Besluit: 1. In te stemmen met het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende
Zaken met betrekking tot de aanvraag tot tegemoetkoming in planschade als bedoeld in
artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening met betrekking tot het perceel Sluisgracht 13.
2. De aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade met betrekking tot het perceel
Sluisgracht 13 af te wijzen.
- Samenvatting: Door eigenaren van het perceel Sluisgracht 13 Meppel, is bij
burgemeester & wethouders een verzoek tot tegemoetkoming in planschade ingediend.
Burgemeester & wethouders hebben de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken
opdracht gegeven om advies uit te brengen conform de procedureverordening
planschade. Uit dit advies is gebleken dat door de planologische mutatie als gevolg van
het vaststellen van het bestemmingsplan Meppel - Centrumschil geen schade is ontstaan
welke voor vergoeding in aanmerking komt. Burgemeester & wethouders hebben
besloten het verzoek af te wijzen.
Ontwikkeling Werkhorst 30 Meppel
Besluit: Een procesmemo over de ontwikkeling van de Werkhorst 30 aan de raad ter
kennisname toe te sturen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad met een memo over de
ontwikkeling van Werkhorst 30 Meppel.
Uitvoering Wet taaleis
Besluit: 1. In te stemmen met de uitgangspunten rond de uitvoering van de Wet taaleis.
2. De beleidsregels Wet taaleis Participatiewet Meppel 2016 vast te stellen.
3. De taaltoets te laten afnemen door het ROC Drenthe College in Meppel.
4. De raad met een memo, inclusief de beleidsregels te informeren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben beleidsregels vastgesteld voor de
taaleis en taaltoets. Hiermee geeft Meppel uitvoering aan de verplichting van de
Participatiewet. Van inwoners die zich bij de gemeente melden voor een uitkering wordt
nu gevraagd of zij de Nederlandse taal voldoende vaardig zijn om ook deel te kunnen
nemen aan trajecten voor arbeidstoeleiding en re-integratie. Voor mensen die op 31
december 2015 een uitkering ontvingen gelden de nieuwe regels vanaf 1 juli 2016.
Tijdens reguliere trajectgesprekken wordt gekeken of zij - kunnen - voldoen aan de
gestelde vereisten.
Organisatie- en mandaatbesluit Meppel - Westerveld 2016 en aanwijzing
heffings- en invorderingsambtenaar Meppel - Westerveld
Besluit: 1. Het organisatie- en mandaatbesluit Meppel - Westerveld 2016 vast te stellen.
2. Het besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar Meppel - Westerveld 2016
vast te stellen.
- Samenvatting: De gemeenten Westerveld en Meppel werken samen op ambtelijk
gebied. De vorm waarin dat gebeurt wordt bepaald door de inhoud van de
samenwerking. Per deelgebied kan de intensiteit daarvan verschillen en daarom is een
basisscenario ontwikkeld. Een samenhangend geheel van organisatorische
uitgangspunten en arbeidsvoorwaarden die in ieder geval geregeld moeten worden. Dit is
vastgelegd in een besluit van burgemeester & wethouders van 17 februari 2015.
Onderdeel van dit besluit is het organisatiebesluit Meppel-Westerveld. Gebleken is dat dit
besluit onvoldoende kaders biedt om de gewenste samenwerking vorm te geven. Daarom
is dit besluit aangepast in een organisatie- en mandaatbesluit Meppel - Westerveld.
Medegebruik afvalbrengstation Havelte en beëindiging contract ROVA
Besluit: 1. De raad voor te stellen: a. In te stemmen om met ingang van 3 september
2016 gebruik te maken van het afvalbrengstation in Havelte;
b. Voor het betaalde deel van het afvalbrengstation in Havelte een poorttarief te
hanteren van 5 cent / kg.
2. Bij een positief besluit van de raad een bestuursovereenkomst aan te gaan met de
gemeente Westerveld voor het medegebruik van het afvalbrengstation in Havelte.

- Samenvatting: Vanaf 2011 voeren gemeente en ROVA gesprekken over de kosten van
het afvalbrengstation in Meppel. Op basis van deze besprekingen heeft de gemeente het
contract met ROVA opgezegd per 1 juli 2017. ROVA heeft echter het terrein eerder
kunnen verkopen, waardoor de inwoners van Meppel met ingang van 3 september 2016
hun afval niet meer naar deze locatie kunnen brengen. In de samenwerking tussen de
gemeenten Meppel en Westerveld is de wens uitgesproken om het afvalbrengstation in
Havelte ook te laten gebruiken door inwoners van de gemeente Meppel. Deze
samenwerking komt door de vroegtijdige verkoop van het ROVA terrein in een
stroomversnelling.
Beantwoording technische vragen bestuursrapportage 2016
Besluit: De beantwoording van de technische vragen van de bestuursrapportage 2016
aan de raad te zenden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders bieden de beantwoording van technische
vragen over de bestuursrapportage 2016 ter kennisname aan de raad aan.
Uitwerking vrijwillig en gedwongen kader gespecialiseerde jeugdhulp
Besluit: 1. De uitwerking vrijwillig en gedwongen kader gespecialiseerde jeugdhulp vast
te stellen.
2. Het samenwerkingsprotocol gemeenten in Drenthe en de gecertificeerde instellingen
2016 en 2017 vast te stellen.
3. De projectgroep vrijwillig en gedwongen kader de opdracht te geven nog een praktijk
gestuurde concretiseringsslag uit te werken op het samenwerkingsprotocol gemeenten in
Drenthe en de gecertificeerde instellingen 2016 en 2017.
4. De projectgroep vrijwillig en gedwongen kader de opdracht te geven de
beschermingstafel voor 31 december 2016 te realiseren en het samenwerkingsprotocol
gemeenten in Drenthe en Groningen - Raad voor de Kinderbescherming, regio Noord
Nederland daar op aan te passen.
5. Burgemeester De Groot van de De Wolden, voorzitter van de jeugdhulpregio Drenthe,
te machtigen om de uitwerking vrijwillig en gedwongen kader gespecialiseerde jeugdhulp
en het samenwerkingsprotocol gemeenten in Drenthe en de gecertificeerde instellingen,
2016 en 2017 namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Meppel te ondertekenen.
- Samenvatting: Burgemeester en wethouders stellen de uitwerking vrijwillig en
gedwongen kader gespecialiseerde jeugdhulp en het samenwerkingsprotocol gemeenten
in Drenthe en de gecertificeerde instellingen, 2016 en 2017, vast.
Raadsvragen asielzoekerscentrum
Besluit: De gestelde vragen beantwoorden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
VVD.

