Besluitenlijst B&W 29 januari 2019
Beleidsregel verkleuring detailhandel in aanloopstraten
Besluit: 1. De beleidsregel verkleuring detailhandel in aanloopstraten vaststellen.
2. De beleidsregel met een memo ter informatie aan de raad aanbieden.
- Samenvatting: Een doel van het detailhandelsbeleid is om te komen tot een compacter
kernwinkelgebied. Met het vaststellen van een beleidsregel beoogt de gemeente
duidelijkheid te verschaffen aan initiatiefnemers dat als een woonfunctie passend is,
welke woonfunctie dan passend is bij een mogelijke functiewijziging van winkelpanden in
de aanloopstraten. Deze beleidsregel vormt een ruimtelijk afwegingskader, dat aansluit
bij beleid ten aanzien van onder meer wonen en parkeren.
Stimuleringssubsidie verkleuren en / of verplaatsen detailhandel binnenstad
2019-2021
Besluit: 1. De indiener van de inspraakreactie te beantwoorden conform een brief;
2. De nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en / of verplaatsen detailhandel
binnenstad Meppel 2019-2021 met een aanpassing in artikel 5 van de toelichting vast te
stellen;
3. Mandaat te verlenen aan de afdelingsmanager om te beslissen op subsidieaanvragen
boven de € 15.000 tot maximaal € 100.000 op grond van de in punt 2 vastgestelde
Nadere regels;
4. De raad met een memo te informeren.
- Samenvatting: In de periode van terinzagelegging is één inspraakreactie op het concept
nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en / of verplaatsen detailhandel
binnenstad Meppel 2019-2021 - hierna: nadere regels - ontvangen. Deze reactie leidt
niet tot aanpassing van de nadere regels op zich, maar wel tot aanvulling in de
toelichting. Burgemeester & wethouders hebben de nadere regels vastgesteld onder
aanvulling van artikel 5 in de toelichting met de kosten voor bouwhistorisch onderzoek,
advies en restauratie. Hierdoor kan een aanvrager om een verkleuringssubsidie die
cultuurhistorische waarden bij de planontwikkeling wil betrekken, deze kosten als
subsidiabele kosten opvoeren.
De bevoegdheid om op de subsidieaanvragen op grond van de Nadere regels te beslissen
is gemandateerd aan de afdelingsmanager. Dit bevordert een slagvaardige afhandeling
van verkleurings- en verplaatsingsplannen.
Afval scheiden op basisscholen
Besluit: De raad te informeren over het afval scheiden op basisscholen middels bijgaand
memo.
- Samenvatting: 14 februari, Valentijnsdag, verzorgt IVN een educatief programma op de
basisscholen in de gemeente Meppel over (zwerf)afval, onder de naam We houden van
een schoon Meppel. Die dag wordt er een opruimactie gehouden rondom de
deelnemende scholen en wordt er aandacht besteed aan het thema afval = grondstof.
Gemeente Meppel wil als vervolg op deze actie het afval scheiden op basisscholen
mogelijk maken. Met een memo wordt de raad van dit initiatief op de gesteld.
Samenwerkingsovereenkomst Jeugdhulpregio Drenthe
Besluit: 1. Besluiten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst
Jeugdhulpregio Drenthe.
2. De gemeente Hoogeveen aanwijzen als coördinerende gemeente (CG) namens de
Jeugdhulpregio Drenthe
3. De gemeente Hoogeveen volmacht en mandaat verstrekken voor de uitvoering van
rollen, taken en opdrachten als genoemd in artikel 2 en artikel 9 van de
samenwerkingsovereenkomst.

4. Akkoord gaan met:
a. de rollen, verantwoordelijkheden en taken van de CG, de subregio's en gemeenten
zoals in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd
b. de duur van de overeenkomst; voor onbepaalde tijd
c. de financiële paragraaf - bijlage C
5. Bepalen dat de gemeente Hoogeveen als CG de gezamenlijke gemeenten in rechte
mag vertegenwoordigen nadat en slechts in die gevallen dat hiervoor expliciet volmacht
is verleend door de colleges van burgemeester & wethouders van de gezamenlijke
gemeenten
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders gaan een samenwerkingsovereenkomst
Jeugdhulpregio Drenthe aan.
Ledenraadpleging Cao Gemeenten
Besluit: 1. Niet in te stemmen met de gemaakte afspraken tussen de VNG en de
vakbonden over de genormaliseerde Cao Gemeenten.
2. De gemeentesecretaris te laten reageren richting de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten namens het college van burgemeester & wethouders en de
werkgeverscommissie van de gemeenteraad.
- Samenvatting: Op dit moment is de ledenraadpleging gaande over de genormaliseerde
Cao Gemeenten. Geadviseerd wordt om niet in te stemmen met deze cao, omdat het
voorliggende pakket van afspraken onaanvaardbaar en te risicovol is. Op te veel punten
is sprake van onduidelijkheid, onvoldoende uitgewerkte voorstellen en ongewenste
situaties.

