Besluitenlijst B&W 19 november 2019
Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges
Besluit: De verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van
leges vast te stellen.
- Samenvatting: De maximale tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen die in 2020
zullen gelden zijn door het ministerie vastgesteld. Van het ministerie waren bij het
opstellen van de leges tarieventabel 2020 de tarieven voor reisdocumenten en
rijbewijzen nog niet ontvangen.
Subsidievaststelling 2018 Welzijn MensenWerk
Besluit: 1. De aan WMW verleende beleidsgestuurde contractfinanciering-subsidie voor
2018 vast te stellen op € 1.492.903;
2. De aan WMW verleende subsidie voor verlenging van het projectleiderschap
MeppelvoorElkaar vast te stellen op € 21.000.
- Samenvatting: Welzijn MensenWerk (WMW) heeft voor 2018 een aanvraag ingediend
voor vaststelling van de door hen ontvangen subsidies. Via de aangeboden
jaarrekeningen 2018 en de inhoudelijke verslagen over dit jaar rapporteert WMW aan de
gemeente hoe invulling is gegeven aan de opdrachten van de gemeente als ook welke
middelen zij hiervoor hebben ingezet. Burgemeester & wethouders stellen de verleende
subsidies vast.
Plan van aanpak verkeer rond basisscholen
Besluit: 1. Het plan van aanpak verkeer rondom basisscholen vast te stellen en als pilot
te gebruiken voor de scholen van Het Palet;
2. Kennis te nemen van de wijziging in de planning van de projecten verkeer rondom
basisscholen en in beeld brengen oplossingsmogelijkheden / mogelijke maatregelen voor
oversteek Industrieweg ter hoogte van Hesselingen.
- Samenvatting: Basisscholen bevinden zich vaak op plekken met relatief weinig ruimte;
maar het aantal verkeersbewegingen is er groot. Dit brengt subjectieve onveiligheid en
soms overlast voor de buurt met zich mee. Om hier wat aan te doen willen burgemeester
& wethouders eerst de problematiek inzichtelijk krijgen, om vervolgens mogelijke
maatregelen te bepalen. Om hier invulling aan te geven is een plan van aanpak
vastgesteld. Dit plan zal als pilot gebruikt worden voor de scholen van Het Palet.
Leegstandverordening
Besluit: Instemmen met de volgende kaders van de leegstandverordening:
1. Het kernwinkelgebied - conform detailhandelsbeleid 2016 - aanwijzen als
werkingsgebied.
2. Een leegstandbeschikking.
3. Aanwijzingsbevoegdheid van het college van een huurder.
4. Een boeteclausule.
- Samenvatting: De leegstandverordening past in een scala van maatregelen gericht op
behoud en versterking van de goede regionale positie die Meppel op gebied van wonen,
werken, winkelen en recreëren heeft opgebouwd. Samen met winkeliers en
vastgoedeigenaren in het centrum wordt in het samenwerkingsconcept Bureau
Binnenstad onder andere uitvoering gegeven aan het uit de markt nemen van het
overschot aan winkelmeters, het aanjagen van beleving en concentratie van het
winkelaanbod. Compact, compleet en comfortabel zijn daarbij de sleutelwoorden.
Binnen de leegstandverordening biedt de wet ruimte aan gemeenten om voor een eigen
invulling te kiezen. Voortschrijdend inzicht in de vorm van evaluaties en gewijzigde
omstandigheden, denk aan de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme per 1 januari 2019, geven richting aan de opzet en inrichting

van de leegstandverordening. Als uitgangspunt geldt dat deze zo zwaar of licht gemaakt
wordt als nodig is om het doel te bereiken; het opheffen van de structurele leegstand in
het centrum van Meppel.
Benoeming stadsbouwmeester
Besluit: De raad voor te stellen ter invulling van de vrijgekomen vacature een nieuwe
stadsbouwmeester te benoemen voor een periode van 3 jaar met een optie tot
verlenging van maximaal 3 jaar.
- Samenvatting: De advisering over welstand is voor Nieuwveense Landen en Danninge
Erve Zuid, fase 2, ondergebracht bij een stadsbouwmeester annex dorpsbouwmeester.
Na het vertrek van de stadsbouwmeester is voor de werving van een nieuwe
stadsbouwmeester een sollicitatieprocedure gevoerd. Burgemeester & wethouders leggen
een voorstel tot benoeming van een nieuwe stadsbouwmeester voor aan de raad.
Raadsvragen laadpalen
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad van de fractie Sterk Meppel over elektrische laadpalen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie Ster
Meppel in de raad over elektrische laadpalen.
Raadsvragen over vervolgstappen opt-in reclame
Besluit: De antwoorden op volgens artikel 32 reglement van orde van de raad naar SP en
GroenLinks te sturen.
- Samenvatting: Raadsvragen van de fracties SP en GroenLinks worden beantwoord.
Bezoek college aan Haikou en havenstad Qingdao in China
Besluit: De raad in kennis te stellen van het bestuurlijke bezoek aan China met een
memo.
- Samenvatting: 9 september 2018 heeft de gemeente een Chinese delegatie ontvangen
uit Haikou. Dit heeft geleid tot een uitnodiging voor een retourbezoek met als doel het
onderzoeken van matchmaking met de nadruk op inkomend toerisme en
havenontwikkeling. Het bezoek is gepland tussen 30 november en 8 december 2019.
Inmiddels is vanuit Qingdao aangeven nog voor het Chinese nieuwjaar - 25 januari 2020
- Meppel te willen bezoeken.
Raadsmemo mondiale samenwerking
Besluit: De raad met een memo inhoudelijk te informeren over de relaties die de
Gemeente Meppel heeft binnen mondiale samenwerking.
- Samenvatting: Binnen gemeente bestaat een stedenband met Most, Tsjechië sinds
1999 en is er een vriendschapsband met Al Hoceima, Marokko, sinds 2004. Doel van het
gemeentelijk mondiaal beleid is de bewustwording van de relatie tussen internationale en
plaatselijke problemen en omstandigheden met het accent op de interculturele opvoeding
van de jeugd. Een memo aan de raad beschrijft de gang van zaken.
Actieplan gezondheid, sport en bewegen
Besluit: 1. Het actieplan gezondheid, bewegen en sport vast te stellen.
2. Het actieplan gezondheid, bewegen en sport ter instemming aan de raad aan te bieden
en een memo betreffende het tijdspad naar de raad te sturen.
- Samenvatting: In mei 2019 is door de raad ingestemd met de voorgestelde
beleidsrichting uit het beleidsplan gezondheid, bewegen en sport. In het actieplan is die
beleidsrichting vertaald in doelstellingen en acties waarop de komende jaren wordt
ingezet, conform het amendement beleidsrichting beleids- en actieplan gezondheid
bewegen en sport.
Implementatie Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ)
Besluit: 1. In te stemmen met het organiseren van een meldpunt WVGGZ door de GGD
Drenthe.

2. Het voornemen uit te spreken om het horen in het kader van de crisismaatregel
WVGGZ onder te brengen bij Zorgcentrale Noord. Definitieve besluitvorming volgt voor 1
januari 2020.
3. Het voornemen uit te spreken om het organiseren van het verkennend onderzoek
WVGGZ lokaal in te bedden via het sociaal team Meppel, in aansluiting op de regionale
afspraken met GGZ Drenthe, Cosis en Verslavingszorg Noord Nederland. Definitieve
besluitvorming volgt voor 1 januari 2020.
4. Het budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor de WVGGZ te oormerken voor de
uitvoering van deze wet en toe te voegen aan het budget verwarde personen.
- Samenvatting: 1 januari 2020 treedt de WVGGZ in werking. De voorbereiding van de
wetsinvoering is aanbeland in de finale fase. Dit voorstel bevat de keuze voor de GGD
Drenthe als uitvoerder van het meldpunt en andere richtinggevende keuzes voor de
uitvoering van deze nieuwe wet.
Per 1 januari kunnen mensen een melding doen wanneer zij zorgen hebben over een
persoon in hun omgeving. Het organiseren van een meldpunt wordt per 1 januari 2020
regionaal georganiseerd door de GGD Drenthe.
De WVGGZ bevat verder de verplichting om betrokkenen te horen. De hoorfunctie wordt
naar verwachting onder gebracht bij Zorgcentrale Noord. In regionaal verband wordt nog
onderhandeld over de businesscase. Daarom volgt de definitieve besluitvorming
december van dit jaar.
Een derde verplichte functie binnen de WVGGZ is het verkennend onderzoek. Het sociaal
team Meppel zal een sleutelrol moeten spelen in dit verkennend onderzoek. Tegelijkertijd
zoeken we verbinding met de regionale wijze van organiseren. Definitieve besluitvorming
volgt in december 2019.
Op basis van deze richtinggevende keuzes wordt de invoering van de WVGGZ afgerond
en in december volgt finale besluitvorming, zodat de uitvoering 1 januari 2020 gereed is
voor de uitvoering van de nieuwe wet.
Tarieven thuishulp 2020
Besluit: 1. De lopende contracten voor thuishulp met een jaar verlengen tot 1 januari
2021.
2. In te stemmen met de voorgestelde indexering van de tarieven thuishulp 2020.
3. De uurtarieven 2020 vast te stellen op € 27,38 voor basis, op € 27,76 voor plus en op
€ 24,09 voor schoonmaak.
4. De tarieven vermeld onder punt 3 niet afronden tot bedragen deelbaar door 60.
- Samenvatting: Samen met de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Staphorst heeft
Meppel de inkoop voor onder meer Wmo thuishulp geregeld. De contracten voor
thuishulp lopen af per 1 januari 2020 en kunnen nog voor maximaal 1 jaar verlengd
worden. In de contracten voor thuishulp is geen verplichte indexering opgenomen, maar
een zogenaamde kanbepaling, waarin de wijze van indexeren wordt beschreven.
Kunstgrasvelden Ezinge
Besluit: De huidige levensduur van de kunstgrasvelden verlengen met 3 jaar. De
geadviseerde herstelwerkzaamheden eerste kwartaal 2020 plaats te laten vinden. In
2021 de 3 velden opnieuw te laten keuren om te beslissen over het moment van
vervanging. Hierbij streven naar spreiding van vervanging over de jaren.
- Samenvatting: Uit de KIWA keuring medio 2019 is gebleken dat de kunstgrasvelden
kwalitatief nog zo goed zijn dat de levensduur verlengd kan worden. Hierdoor treedt een
financieel voordeel op voor de gemeente zonder dat de kwaliteit van sportbeoefening
achteruit gaat. Door de velden vanaf nu goed in de gaten te houden en tijdig te
herkeuren blijft de kwaliteit gewaarborgd.

