Besluitenlijst B&W 22 januari 2019
Managementletter 2018
Besluit: 1. Kennis te nemen van de managementletter 2018 van BDO;
2. In te stemmen met de reacties van het management en de geformuleerde
vervolgacties op de gedane adviezen van BDO.
- Samenvatting: De accountant voert jaarlijks een interim controle uit op de
toereikendheid van de interne beheersmaatregelen, de rechtmatigheid en overige
relevante zaken voor de bedrijfsvoering. De uitkomsten van deze controle zijn door de
accountant vervat in een managementletter. Burgemeester & wethouders nemen hier
kennis van en formuleren een aantal opdrachten voor de organisatie ter verbetering.
Decembercirculaire Gemeentefonds 2018
Besluit: 1. De raad met een memo te informeren over de decembercirculaire 2018 en de
analyse voor Meppel;
2. De wijzigingen voor 2018 te verwerken in de jaarrekening 2018; de gewijzigde
budgetten voor 2019 te betrekken bij de bestuursrapportage 2019 en wijzigingen met
betrekking tot de jaren 2020 en verder mee te nemen in de perspectiefnota 2020.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad over de
decembercirculaire 2018 en de gevolgen voor Meppel.
Tarieventabel reisdocumenten & rijbewijzen
Besluit: De Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering
van leges, tarieventabel hoofdstuk 2 en 3 vast te stellen.
- Samenvatting: De maximale tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen die in 2019
gelden zijn door het ministerie vastgesteld. Van het ministerie waren bij het opstellen
van de legestarieventabel 2019 de tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen nog niet
ontvangen. Burgemeester & wethouders passen de tarieventabel aan.
Memo proces stationsgebied naar aanleiding van motie
Besluit: De raad met een memo te informeren over de beantwoording van de motie
startnotitie gebiedsvisie stationsgebied.
- Samenvatting: 29 november 2018 heeft de raad de motie startnotitie gebiedsvisie
stationsgebied aangenomen. Hierin roept de raad burgemeester & wethouders op om
ruimte in het proces te maken voor een extra beslismoment voor de raad. De raad krijgt
zo gelegenheid om tijdens het proces kaders mee te geven. Burgemeester & wethouders
ondersteunen de oproep van de raad en willen ruimte maken in het proces van de
gebiedsvisie voor een extra beslismoment van de raad. Burgemeester & wethouders
informeren de raad hoe het aangepaste proces eruit ziet en wat de gevolgen van de
aanpassing zijn.
Subsidie 2019 Zorggroep Noorderboog buurtkamer Nijeveen
Besluit: Aan de Zorggroep Noorderboog voor 2019 een subsidie te verlenen van
€ 35.820,66 voor de buurtkamer Nijeveen in Het Kerspel.
- Samenvatting: De buurtkamer Nijeveen is een initiatief van de Stichting Ouderenzorg
Nijeveen, Zorggroep Noorderboog, Welzijn Mensenwerk en de wijkzorgorganisaties
Buurzorg en Icare. Sinds 2015 is in Het Kerspel een dagbesteding / buurtkamer voor
Nijeveen gestart. Aanvankelijk was de buurtkamer 2 dagdelen per week geopend. Vanaf
2016 is dit uitgebreid naar 4 dagdelen per week. Het bezoekersaantal bedraagt
gemiddeld 8 à 10 bezoekers per dagdeel. Daarnaast kan er op openingsdagen gebruik
gemaakt worden van een warme of koude maaltijd. Het bezoekersaantal voor het
gebruik van de maaltijden neemt nog steeds toe tot gemiddeld 25 à 30 bezoekers per
keer.

Subsidieverlening 2019 inloopvoorziening Cosis
Besluit: 1. Aan Cosis een subsidie verlenen van € 69.900 voor de inloopvoorziening.
2. De extra gevraagde subsidie ter hoogte van € 25.070 niet verlenen.
- Samenvatting: Voor veel bezoekers heeft de inloopvoorziening een functie voor het
levensritme, biedt het een veilige ambiance om te ontmoeten en draagt het bij een
gezonde levensstijl door de mogelijkheid van gezonde maaltijden te nuttigen. Daarnaast
worden er in de inloopvoorziening cursussen, trainingen en activiteiten georganiseerd die
de sociale samenhang binnen de wijken en de van eigen kracht van cliënten stimuleert.
Het is daarom van belang de inloopvoorziening een subsidie te verlenen. Echter een
uitbreiding van haar activiteiten past niet bij de doelstellingen uit het Interventieplan
sociaal domein.
Stand van zaken invoering Omgevingswet
Besluit: De raad te informeren over de stand van zaken per 1 januari 2019 invoering
Omgevingswet in Meppel door akkoord te gaan met een memo en dit aan de raad te
sturen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad over de stand van
zaken per 1 januari 2019 in Meppel voor de invoering van de Omgevingswet.
Solidariteit jeugdhulp interventieniveau 8 over 2018 en 2019
Besluit: 1. Geen solidariteitsbijdrage voor de jeugdhulp aan de jeugdhulpregio te betalen
voor 2018 omdat hiervoor geen juridische grondslag is.
2. Voor 2019 geen solidariteitsbijdrage af te spreken binnen de jeugdhulpregio.
3. Het bestuur van de jeugdhulpregio schriftelijk over deze beslissingen te informeren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders zijn van mening dat er geen geldige
afspraak is over 2018 om een solidariteitsbijdrage aan de jeugdhulpregio te betalen. Er is
geen geldig besluit genomen en er is dus ook geen geldige titel om dit rechtmatig te
doen. Voor 2019 wensen burgemeester & wethouders in de jeugdhulpregio de afspraak
te maken dat het profijtbeginsel wordt gehanteerd. Meppel wil dat iedere gemeente in de
jeugdhulpregio zijn eigen kosten draagt voor verleende jeugdhulp.

