Besluitenlijst B&W 30 januari 2018
Vaststellen van drie straatnamen
Besluit: De volgende straatnamen vast te stellen:
Berggierslanden: Kofschip
Nieuwveense Landen: Bovenkast
Omgeving Werkhorst: Eikenhorst.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders besluiten drie straatnamen vast te stellen.
Herinrichting evenemententerrein Nijeveen
Besluit: De raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 voor
het herinrichten van het evenemententerrein Nijeveen, waarvan € 75.000 gedekt wordt
door een bijdrage van de provincie.
- Samenvatting: De Handelsvereniging Nijeveen heeft het infinitief genomen samen met
de Oranjevereniging, de Dorpsvereniging, DOS'46, SVN'69, de IJs- en Skeelerclub en het
Wielercomité het evenemententerrein in het dorp op te waarderen. Het huidige gebruik evenementen en parkeren - lijdt onder de drassige omstandigheden van het terrein.
Gezamenlijk is geconstateerd dat herinrichting noodzakelijk is om het gebruik te
waarborgen. Burgemeester & wethouders vragen de raad een krediet van € 200.000 voor
herinrichting.
Subsidie 2018 Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg
Besluit: Aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg voor 2018 een subsidie te verlenen
van maximaal € 477.964 voor uitvoering jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar. Dit
bedrag bestaat uit een jaarlijks bedrag van € 415.723 en een eenmalig bedrag van
€ 62.241.
- Samenvatting: Op grond van de Wet publieke gezondheid en het (aangepaste) Besluit
Publieke Gezondheid hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om aan alle jeugdigen
van 0-18 jaar jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan te bieden. Voor de uitvoering van de JGZ
0-4 jaar heeft Icare een aanvraag voor subsidie met een uitgewerkt werkplan ingediend.
Burgemeester & wethouders verlenen Icare voor 2018 subsidie, waarmee Icare
uitvoering kan geven aan een werkplan.
Reactie moties begroting 2018
Besluit: Een memo reactie moties begroting 2018 vast te stellen en naar de raad te
zenden.
Samenvatting: In de vergadering van 9 november 2017 heeft de Raad de begroting 2018
behandeld. Met een memo geven burgemeester & wethouders een interpretatie aan de
daarbij aangenomen moties.
Principeverzoek hotel Blankenstein 400
Besluit: In principe planologisch medewerking te verlenen aan de transformatie van
Blankenstein 400 Meppel naar hotel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in principe in met transformatie
van Blankenstein 400 in een hotel. Met planologische medewerking aan transformatie
van het pand kan 6.500 m2 bruto-vloeroppervlakte kantoor uit de markt worden
genomen en kan er een hotel met ongeveer 140 kamers komen.

