Besluitenlijst B&W 16 juni 2020
Bezwaar Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek
Besluit: Het bezwaar van de indiener van het Wob-verzoek conform het advies van de
Commissie Bezwaarschriften deels gegrond en deels ongegrond te verklaren.
- Samenvatting: Een indiener van een Wob-verzoek heeft bezwaar ingediend in verband
met het niet tijdig nemen van een besluit. Vervolgens is alsnog een besluit genomen
waarbij het verzoek is gehonoreerd. Besloten is conform het advies van de Commissie
Bezwaarschriften het bezwaar gegrond te verklaren voor zover gericht tegen het niet
tijdig beslissen en ongegrond te verklaren voor zover gericht tegen de beslissing op het
Wob-verzoek.
Raadsvragen over De Swaenenborgh
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad over De Swaenenborgh.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de CDA-fractie
in de raad over De Swaenenborgh.
Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart & bodemfunctieklassenkaart
Besluit: De raad voor te stellen in te stemmen met de regionale nota bodembeheer en de
bijbehorende bodemkwaliteitskaart.
- Samenvatting: De Drentse nota bodembeheer en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart
zijn geactualiseerd. Na besluitvorming in maart hebben de stukken zes weken ter inzage
gelegen. Daarop zijn geen zienswijzen ingediend. Burgemeester & wethouders stellen de
raad nu voor de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer vast te stellen
Overeenkomst aanleg glasvezel buitengebied
Besluit: De overeenkomst glasvezel buitengebied gemeente Meppel met RENDO buitenaf
BV aan te gaan.
- Samenvatting: Om aanleg van een glasvezelnetwerk in de witte vlekken van het
buitengebied te bespoedigen gaan burgemeester & wethouders een overeenkomst aan
met de partij die dit gaat uitvoeren.
Heffing BIZ-bijdrage door Vereniging Eigenaren Centrum Meppel
Besluit: 1. De Vereniging Eigenaren Centrum Meppel (VECM) ambtelijk te ondersteunen
om te komen tot het instellen van een vastgoed-BIZ voor de binnenstad - onder
voorbehoud van goedkeuring door de raad;
2. Aan de VECM een eenmalige subsidie van € 17.500 verstrekken voor het inhuren van
de expertise voor ondersteuning van het traject tot het instellen van een vastgoed-BIZ;
3. Aan de VECM. een renteloze lening te verstrekken van € 15.000 als voorfinanciering
om een BIZ-businessplan op te stellen;
4. De raad met een memo te informeren over de voortgang.
- Samenvatting: Met de Wet op de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) wordt
samenwerking en collectieve investering voor een periode van 5 jaar mogelijk gemaakt.
Door middel van een BIZ investeren vastgoedeigenaren in de binnenstad mee in
projecten. De Meppeler Handelsvereniging heeft in 2018 dit traject al succesvol
doorlopen. De VECM heeft nu de keuze gemaakt om een BIZ in te voeren voor
vastgoedeigenaren. Burgemeester & wethouders ondersteunen dit initiatief ambtelijk en
financieel.
Subsidie 2020 Jeugdfonds Sport en Cultuur 2020 & vaststelling subsidie 2019
Besluit: 1. De subsidie voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur 2019 vast te stellen op
€ 42.300.

2. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur in 2020 een subsidie te verlenen van
maximaal € 65.215.
3. Het overschot van Jeugdfonds Sport en Cultuur - €25.200 - over 2019 terug te
vorderen en te verrekenen met de subsidie voor 2020.
- Samenvatting: Door inzet van het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen meedoen aan activiteiten op het gebied van sport en
cultuur. Burgemeester & wethouders stellen de subsidie over 2019 vast en geven
subsidie voor 2020.
Initiatief 17 small villas Nijeveen
Besluit: In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het initiatief om
17 small villas te realiseren in Danninge Erve Zuid, fase 2.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders werken in principe, onder voorwaarden,
mee aan het initiatief om 17 small villas te realiseren in Danninge Erve Zuid, fase 2 te
Nijeveen. Met dit initiatief worden de drie zuidelijke grootschalige kavels ontwikkeld.
Wanneer de initiatiefnemer de voorwaarden doorvoert in het initiatief, kan een
ruimtelijke procedure te starten om het initiatief passend te maken.
Voortzetting collectieve zorgverzekering
Besluit: 1. De huidige collectieve zorgverzekering voort te zetten in 2021;
2. Kennis te nemen van de memo evaluatie collectieve zorgverzekering;
3. Voor de aanmeldprocedure bij de collectieve zorgverzekering gebruik te maken van
Gezond Verzekerd;
4. Voor de continuering van de collectieve zorgverzekering per 2021 een structureel
bedrag van € 53.000 over te hevelen vanuit de meerkostenregeling en het budget voor
de meerkostenregeling daarmee naar beneden bij te stellen;
5. In de loop van 2020 de meerkostenregeling door te ontwikkelen met het resterende
budget, met ingang van 2021.
- Samenvatting: Eind 2019 is de collectieve zorgverzekering herijkt door inzet van De
VoorzieningenWijzer. De verwachting van terugloop in het aantal gebruikers en financiële
besparingen blijkt niet realistisch. De collectieve zorgverzekering blijft belangrijk voor
een groot deel van de gebruikers. Daarom besluiten burgemeester & wethouders tot
voortzetting van de huidige collectieve zorgverzekering.
Regeling Reductie Energiegebruik - RRE-subsidie Drenthe
Besluit: 1. Uitvoeringsmandaat te verlenen aan de gemeente Hoogeveen voor de
uitvoering van het programmaplan RRE en de daarbij horende financiële stromen.
2. In te stemmen met het projectplan Meppeler aanpak RRE.
- Samenvatting: De gemeente heeft als ambitie om duurzaamheidsinitiatieven te
ondersteunen en inwoners te faciliteren om toekomstbestendig te handelen. De landelijke
RRE-subsidie sluit hier op aan en geeft particulieren en groepen de mogelijkheid actie te
ondernemen. Burgemeester & wethouders stemmen in met uitvoering door de gemeente
Hoogeveen en de uitgewerkte werkwijze voor Meppel.

