Besluitenlijst B&W 26 maart 2019
Beslissing op bezwaar Binnenveen 2a Nijeveen
Besluit: 1. Het advies van de bezwaarcommissie niet over te nemen.
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de bestreden vergunning nader te
motiveren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om het bezwaar
ongegrond te verklaren. De bestreden vergunning blijft, met een nadere motivatie, van
kracht. Er is geen aanleiding om tegemoet te komen in de proceskosten.
Dynamisch uitvoeringsplan structuurvisie 2019
Besluit: De raad voor te stellen om: 1. Het dynamisch uitvoeringsplan structuurvisie
2019 vast te stellen.
2. Voor de komst van de omgevingsvisie Meppel geen actualisatie van het
uitvoeringsplan meer uit te voeren.
- Samenvatting: Eind 2017 is het dynamisch uitvoeringsplan structuurvisie vastgesteld,
waarin opgaven uit de structuurvisie zijn geactualiseerd. Met de raad is afgesproken dit
uitvoeringsplan periodiek te actualiseren. Burgemeester & wethouders bieden de raad nu
de actualisatie 2019 aan. De komende jaren wordt gewerkt aan het maken van een
omgevingsvisie, die de structuurvisie vervangt. Daarom stellen burgemeester &
wethouders voor het uitvoeringsplan niet meer te actualiseren.
Planschadeverzoek als gevolg van Klimpark Hesselingen
Besluit: In overeenstemming met het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende
Zaken (SAOZ) de aanvraag tot tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1
Wet ruimtelijke ordening af te wijzen.
- Samenvatting: Bij burgemeester & wethouders is een verzoek tot planschade
ingediend. Het college heeft de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken opdracht
gegeven advies uit te brengen conform de procedureverordening planschade. Uit dit
advies blijkt dat als gevolg van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het
realiseren van een klimpark geen schade is ontstaan die voor vergoeding in aanmerking
komt. Het college heeft besloten het verzoek af te wijzen.
Kindregeling Meppel
Besluit: 1. De Werkgroep Kindpakket Meppel een subsidie te verlenen ter waarde van
€ 10.000 euro voor het uitvoeren van de poortwachtersfunctie van de kindregeling
Meppel.
2. Een bedrag van € 10.000 te alloceren voor het inregelen van de randvoorwaarden
website, instructiefilm, communicatie en promotie etc.
- Samenvatting: Stichting Leergeld Meppel, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige
Job en Jeugdfonds kinderhulp slaan de handen ineen om te kunnen starten met een
digitale etalage voor kindregelingen en hiermee meer kinderen in Meppel te bereiken. Op
deze website kunnen inwoners één aanvraag doen voor alle fondsen tegelijk. Een
poortwachter inventariseert de ingekomen aanvragen en verdeelt deze over de fondsen.
Hiermee hopen de fondsen meer kinderen te bereiken. Burgemeester & wethouders
faciliteren onder meer een website en communicatie en geven subsidie voor het
uitvoeren van de poortwachtersfunctie.
Raadsvragen over memo perspectiefnota 2020-2023
Besluit: De antwoorden vast te stellen en de raad toe te zenden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
ChristenUnie in de raad.

