Besluitenlijst B&W 17 oktober 2017
Raadsvragen lerarenstaking 5 oktober 2017
Besluit: 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen inzake staking
basisschoolleraren
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fractie
van de SP over de staking van basisschoolleraren van 5 oktober 2017.
Subsidie Sport Drenthe voor Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging
Besluit: Een eenmalige maximale subsidie te verlenen van € 22.000 aan Sport Drenthe
de uitvoering van Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging - PODO Sport - en de
ontvangen subsidie van de provincie daarvoor in te zetten
- Samenvatting: Met Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging, ofwel PODO
Sport, ondersteunen burgemeester & wethouders sportverenigingen bij het uitvoeren van
hun maatschappelijke rol en het in de omgeving van het kind spreken van één taal, ook
binnen de sportclub. Sport Drenthe kan de verenigingen hierin ondersteunen en zoekt
hierin de samenwerking met andere lokale partijen in de zorgketen. Hiervoor wordt
subsidie verleend aan Sport Drenthe.
Subsidie Jeugdcultuurfonds Drenthe
Besluit: Een subsidie te verlenen aan de Stichting Jeugdcultuurfonds Drenthe voor 2017
van € 10.000.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders geven een subsidie van € 10.000 aan het
Jeugdcultuurfonds Drenthe, zodat kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar
inkomen niet belemmerd worden in de deelname aan culturele activiteiten.
Gemeentefonds - septembercirculaire 2017
Besluit: 1. De raad met een memo te informeren over de septembercirculaire 2017 en de
analyse voor Meppel.
2. De gewijzigde budgetten op te nemen in de bestuur rapportage 2018 en jaarrekening
2017.
- Samenvatting: De septembercirculaire 2017 over het gemeentefonds bevat
mededelingen over de algemene uitkering, decentralisaties sociaal domein en
decentralisatie- en integratie-uitkeringen.
Toeristenbelasting
Besluit: De Raad voor te stellen: 1. Met ingang van 1 januari 2018 een toeristenbelasting
te heffen van € 1,10 per persoon per nacht.
2. De verordening toeristenbelasting vast te stellen.
3. Akkoord te gaan met forfaitaire bedragen per seizoen plaats per jaar.
- Samenvatting: Om uitvoering te geven aan een amendement van de Raad van 1 juli
2016, zijn de voorbereidingen getroffen om tot uitvoer van dit amendement te komen.
Voorgesteld wordt om per 1 januari 2018 in Meppel toeristenbelasting te heffen, groot
€ 1,10 per persoon per overnachting.
Ontwerp-omgevingsvisie Staphorst
Besluit: 1. Kennis te nemen van de Ontwerp-Omgevingsvisie Staphorst;
2. In te stemmen met een schriftelijke reactie - zienswijze.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders van Staphorst hebben van 6 september
t/m 17 oktober het ontwerp van de omgevingsvisie Staphorst, voor elkaar, ter inzage
gelegd. De omgevingsvisie is de toekomstvisie voor het hele grondgebied van de
gemeente Staphorst. De gemeente Staphorst heeft het ontwerp omgevingsvisie ter

beoordeling voorgelegd aan de gemeente Meppel. Met een reactie wordt van deze
formele mogelijkheid gebruik gemaakt.
Aanpassing in werkwijze aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven 2018
Besluit: De nadere regels aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven 2018 te wijzigen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders werken nu drie jaar met het aanjaagbudget
maatschappelijke initiatieven. De deadline voor aanmelding van initiatieven voor 2018 is
bepaald op 1 december 2017, zodat besluitvorming over de initiatieven nog kan
plaatsvinden door het huidige college van burgemeester & wethouders. Hiervoor zijn de
nadere regels aangepast.
Raadsvragen leefbaarheid Het Vledder
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de vragen volgens artikel 32 van het
reglement van de orde van de raad van de fractie van de ChristenUnie over de
leefbaarheid op Het Vledder.
- Samenvatting: Door de ChristenUnie zijn schriftelijke vragen gesteld over de
leefbaarheid op Het Vledder. Burgmeester & wethouders beantwoorden vragen.
Raadsmemo toekomstscenario gemeenschappelijke regeling Kredietbank
Besluit: De raad met een memo te informeren over de stand van zaken met betrekking
tot het toekomstscenario gemeenschappelijke regeling gemeentelijke kredietbank (GKB).
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad met een memo over de
stand van zaken met betrekking tot het toekomstscenario voor de gemeenschappelijke
regeling gemeentelijke kredietbank (GKB).

