Besluitenlijst B&W 22 mei 2018
Vaststelling subsidie Proef en Beleef Meppel 2016
Besluit: De subsidie aan Welzijn MensenWerk conform verlening vast te stellen op
€ 20.600.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben de verleende subsidie van € 20.600
voor het waarderingsevenement voor vrijwilligers Proef en Beleef dat 30 september 2016
heeft plaatsgevonden, vastgesteld.
Vaststelling verslag 2017 Wet kinderopvang
Besluit: Het gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2017 vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben het verslag 2017 over de toezichtsen handhavingstaken bij kinderopvangvoorzieningen vastgesteld en informeren de raad.
Op grond van de Wet kinderopvang is het college hiertoe jaarlijks verplicht.
Amendement eigen bijdrage Wmo
Besluit: De raad met een memo te informeren dat er op dit moment geen knelpunten zijn
bij het opleggen van de eigen bijdrage bij de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en dat de wet de mogelijkheid biedt maatwerk te leveren.
- Samenvatting: Op dit moment zijn er geen knelpunten ten aanzien van de eigen
bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die vragen om
aanpassingen van regels. Met alle gemeentelijke en landelijke maatregelen van de
afgelopen drie jaar en de Wmo 2015 is het mogelijk een passende eigen bijdrage op te
leggen naar draagkracht van de individuele inwoner.
Toekomstige ontwikkelingen vliegveld Lelystad
Besluit: Kennis te nemen van de door de minister gegeven uitleg betreffende de
toekomstige ontwikkelingen van vliegveld Lelystad en de raad, zoals afgesproken, te
informeren overeenkomstig een memo en aan de memo toe te voegen dat de motie
hiermee is afgedaan.
- Samenvatting: De Minister van Infrastructuur & Waterstaat heeft in een persoonlijk
gesprek met bestuurders en inwoners uitleg gegeven over de ontwikkelingen voor
vliegveld Lelystad de komende jaren. Zij heeft bevestigd dat de wachtruimte boven
Nijeveen is komen te vervallen. Door het vervallen van deze wachtruimte zullen er geen
vliegtuigen over grondgebied van Meppel vliegen van of naar vliegveld Lelystad.
Ontwikkelingen gemeenschappelijke regelingen 2018
Besluit: 1. Kennis te nemen van de ingediende concept jaarrekeningen 2017 en concept
begrotingen 2019 van de zeven gemeenschappelijke regelingen.
2. De raad voor te stellen:
A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
De jaarstukken 2017 en de conceptbegroting 2019 voor kennisgeving aan te nemen en
geen zienswijzen in te dienen.
B. Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
De jaarstukken 2017 en de conceptbegroting 2019 voor kennisgeving aan te nemen en
geen zienswijzen in te dienen.
C. Recreatieschap Drenthe
De jaarstukken 2017 en de conceptbegroting 2019 voor kennisgeving aan te nemen en
geen zienswijzen in te dienen.
D. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
1. De jaarstukken 2017 GGD voor kennisgeving aan te nemen en
2. De volgende zienswijze op de conceptbegroting 2019 van de GGD in te dienen:

a) De GGD moet de taken voor het rijksvaccinatieprogramma binnen de rijksbijdrage
uitvoeren.
b) De GGD dient nieuwe ontwikkelingen waar mogelijk op te vangen binnen haar
begroting.
c) Indexering van de gemeentelijke bijdrage mag geen automatisme zijn.
E. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
1. De kaderbrief 2019 en de jaarstukken 2017 van de RUD voor kennisgeving aan te
nemen en geen zienswijze in te dienen.
2. De volgende zienswijze op de begrotingswijziging 2018 en de conceptbegroting 2019
van de RUD in te dienen:
a) Er zijn zorgen over de voortgang van het verbetertraject.
b) De RUD moet terughoudend en voorzichtig om gaan met nieuwe activiteiten.
c) De gemeente Meppel wil actief meewerken aan het veranderen van de rollen en
verantwoordelijkheden tussen opdrachtgevers en de RUD Drenthe.
Voor de zienswijzen op de stukken van de RUD Drenthe is een conceptbrief opgenomen.
F. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
1. De jaarstukken 2017 van de VRD voor kennisgeving aan te nemen en
2. De volgende zienswijze op de conceptbegroting 2019 van de VRD in te dienen: Dat de
VRD, waar mogelijk, efficiënter moet gaan werken om haar bestaande takenpakket en
eventuele aanvullende taken binnen de bestaande middelen uit te voeren.
3. Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Drenthe.
G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
1. Geen zienswijzen in te dienen op de kaderbrief 2019 en de conceptbegroting 2019.
- Samenvatting: De gemeente kan als deelnemer in zes gemeenschappelijke regelingen
zienswijzen indienen bij de besturen van deze gemeenschappelijke regelingen ten
aanzien van de begroting en het jaarverslag. Burgemeester & wethouders stellen de raad
voor zienswijzen in te dienen bij de volgende gemeenschappelijke regelingen: Regionale
Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD),
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en Werkvoorzieningsschap Reestmond. Bij de
Gemeentelijke Kredietbank (GKB), het Recreatieschap Drenthe en Publiek Vervoer
Groningen Drenthe stellen burgemeester & wethouders voor geen zienswijzen in te
dienen.
Naast de begrotingen voor 2019 is er door drie regelingen (GGD, RUD en VRD) ook
voorgesteld de begroting voor 2018 aan te passen. Ze vragen om een extra bijdrage.
Tevens dient de VRD een voorstel in om de regeling aan te passen om de praktische
ondersteuning van het Veiligheidshuis Drenthe door de VRD mogelijk te maken.
Dit jaar is de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen
Drenthe voor het eerst meegenomen in het verzameladvies. Hier wordt geen zienswijze
op ingediend.
Middelen voor aankleding gastvrouwen / -heren binnenstad
Besluit: Initiatienemers € 5.000 beschikbaar stellen uit het binnenstadplan voor
'aankleding' van de gastvrouwen / -heren.
In gesprek gaan met Stichting Citymarketing over de jaren 2019 en 2020.
- Samenvatting: Meppel doet als één van vier gemeenten mee met de landelijke pilot
hospitality. Naast training van winkelpersoneel nemen ook gastvrouwen / -heren
(cityhosts) deel aan deze training. Een aantal initiatiefnemers, ondernemers in de
binnenstad, vinden het belangrijk dat de gastvrouwen / -heren eenduidig uitstralen wat
Meppel wil zijn, Diep Geluk. Voor deze uitstraling krijgen de initiatiefnemers geld uit het
Binnenstadplan om een passende outfit, beachflags en een slim opbergbaar en
uitklapbaar basismapje te kunnen aanschaffen.

