Besluitenlijst B&W 25 februari 2020
Zonnepanelen onderwijspark Ezinge
Besluit: 1. De overeenkomst inzake plaatsing pv-zonnepaneelsysteem met Woonconcept
Onroerend Goed BV aan te gaan waaronder begrepen het vestigen van een recht van
opstal voor het zonnepaneelsysteem sportaccommodatie onderwijspark Ezinge.
2. In te stemmen met de rangwisseling hypotheek, zoals opgenomen in de concept akte
voor het vestigen van het recht van opstal voor sportaccommodatie onderwijspark Ezinge
en schoolgebouw onderwijspark Ezinge.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten een overeenkomst aan te
gaan en een recht van opstal te vestigen voor zonnepanelen op sporthal Ezinge. Ook
hebben zij als hypotheekhouder ingestemd met een rangwisseling bij de sporthal en de
schoolgebouwen zodat het opstalrecht bij een eventuele onvrijwillige verkoop niet komt
te vervallen.
Toegang Bad Hesselingen
Besluit: 1. De huidige toegang naar het zwembad te behouden en langs deze toegang
park Hesselingen diverse groenwerkzaamheden uit te voeren en het pad recht te maken.
2. De raad hierover te informeren in een memo.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten de huidige toegang naar
Bad Hesselingen te behouden en langs deze toegang diverse groenwerkzaamheden uit te
voeren en het pad recht te maken om de zichtbaarheid en daarmee het gevoel van
veiligheid te vergroten. Voor het rechtmaken van het pad moeten lichtmasten worden
verplaatst.
Lidmaatschap werkgeversvereniging GGD, GKB & Recreatieschap
Besluit: 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het voorgenomen
lidmaatschap van de GGD Drenthe, Gemeentelijke Kredietbank Drenthe en
Recreatieschap Drenthe van de werkgeversvereniging voor samenwerkende
gemeentelijke organisaties.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de gewijzigde tekst van de
gemeenschappelijk regeling GGD zodat het algemeen bestuur kan besluiten over
deelname aan een vereniging.
- Samenvatting: Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren kunnen
gemeenschappelijke regelingen als GGD Drenthe, GKB Drenthe Gemeentelijke
Kredietbank Drenthe en Recreatieschap Drenthe sinds 1 januari niet automatisch de CAO
Gemeenten hanteren. Om de gewenste koppeling te behouden is op initiatief van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten een nieuwe werkgeversvereniging opgericht,
waarmee de arbeidsvoorwaarden van gemeenten gevolgd kunnen worden. Burgemeester
& wethouders adviseren de raad geen zienswijzen in te dienen op het voorgenomen
lidmaatschap van werkgeversverenigingen.
Monitor maatschappelijk resultaat in De Ronde van de raad
Besluit: De agendacommissie van de raad voorstellen de monitor maatschappelijk
resultaat te agenderen voor De Ronde van 2 april 2020.
- Samenvatting: Op basis van data willen burgemeester & wethouders een dialoog
voeren met de raad, de adviesraad sociaal domein, inwoners en partijen uit de
samenleving. Hiertoe biedt de monitor maatschappelijk resultaat mogelijkheden. De
monitort is enerzijds opgebouwd uit data op wijkniveau en anderzijds op indicatoren van
maatschappelijke resultaten.
Privacybeleid
Besluit: 1. Het privacybeleid vast te stellen.

2. De raad over informatiebeveiliging en privacybeleid te informeren tijdens De Ronde
van de raad.
- Samenvatting: De Algemene verordening gegevensbescherming verplicht de gemeente
organisatorische maatregelen te nemen voor het verwerken van persoonsgegevens.
Daarvoor zijn er privacybeleid met doelen en de uitgangspunten voor handelen en een
register van verwerkingen.
Bijdrage Meppel voor concept regionale energiestrategie
Besluit: 1. In te stemmen met de bijdrage van Meppel voor de concept regionale
energiestrategie (RES), zijnde 0,15 TWh (terawattuur) grootschalige duurzame
elektriciteit tot 2030 op te wekken.
2. De ambitie uit te spreken om deze bijdrage in te vullen door het realiseren van
minimaal 50 ha zon op daken, en maximaal 10 windmolens à 3 MW.
3. Het Werkbureau RES Drenthe te informeren over de bijdrage.
- Samenvatting: De gemeente Meppel is onderdeel van de regionale energiestrategie
(RES) Drenthe, één van de 30 energieregio’s in Nederland. Alle regio’s moeten een
bijdrage leveren aan de nationale opgave om grootschalige duurzame elektriciteit op te
wekken. Burgemeester & wethouders stemmen in met een bijdrage voor de concept RES
van 0,15 TWh (terawattuur). Meppel wil in 2040 CO2-neutraal zijn. Het concept draagt
zo’n 25% bij aan de totaal benodigde duurzame energie in Meppel voor 2040. Bij
aftasting van maatschappelijk draagvlak vond men de bijdrage realiseerbaar en haalbaar.
De concept bijdrage is uiteindelijk gericht op een onderbouwde definitieve bijdrage van
Meppel voor de RES Drenthe 1.0, in te dienen uiterlijk op 1 maart 2021.

