Besluitenlijst B&W 31 maart 2020
Visie op voorzieningen in Nieuwveense Landen
Besluit: 1. In te stemmen met de visie op voorzieningen in Nieuwveense Landen.
2. De raad voor te stellen de visie op voorzieningen in Nieuwveense Landen vast te
stellen.
- Samenvatting: De raad heeft in een motie burgemeester & wethouders opgeroepen een
visie te ontwikkelen ten aanzien van de functies en voorzieningen in het hart van de wijk
Nieuwveense Landen en deze tegelijkertijd met het integraal huisvestingsplan primair
onderwijs (IHP) aan de raad voor te leggen. In het IHP wordt rekening gehouden met de
bouw van een semipermanente school in Nieuwveense Landen. Deze school biedt kansen
om overige wijkvoorziening mee te laten liften. Daarbij kan een onderscheid worden
gemaakt in religieuze, sociaal-culturele, sport, educatieve en sociaal-medische functies.
In het geactualiseerde stedenbouwkundig Plan zijn locaties opgenomen waar deze
voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Het voorzieningencentrum moet het
levendige hart van de wijk worden. Partijen in de samenleving worden uitgenodigd om
initiatieven voor het in de visie beschreven mogelijke programma op de daarvoor
aangewezen locatie(s) in te dienen.
Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2020-2035
Besluit: 1. Het integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) 2020-2035 met daarin
de volgende hoofdpunten vast te stellen en ter besluitvorming aan te bieden aan de
gemeenteraad: a. Met ingang van schooljaar 2024/2025 starten met onderwijs in
Nieuwveense Landen.
b. Renovatie en herschikking van kindcentrum Stadskwartier budgetneutraal uitvoeren in
de periode 2022-2024.
c. Voor de Reestoeverschool nieuwbouw / uitbreiding bij de Mackayschool te onderzoeken
en hiervoor een financiële reservering op te nemen van € 1.500.00 verdeeld over 2025
en 2026.
d. In het tweede plandeel van het IHP de ontwikkeling van onderwijs in Nijeveen en
renovatie van de Beatrixschool te onderzoeken.
2. De financiële effecten op te nemen in de programmabegroting 2021-2024.
- Samenvatting: In goed overleg met de schoolbesturen is een integraal huisvestingsplan
voor het basisonderwijs opgesteld. In dit plan worden de ontwikkelingen in het onderwijs
tot en met 2035 beschreven. Om het basisonderwijs toekomstbestendig te maken
moeten keuzes gemaakt worden. Op de korte termijn gaat dit vooral om groei en krimp
van leerlingenaantallen. In Nieuwveense Landen is door de vele jonge gezinnen de bouw
van scholen noodzakelijk. In de Oosterboer heeft krimp van de leerlingaantallen tot
gevolg dat de Oosterboerschool gaat fuseren met De Tolter.
Regionale klimaatdialogen in 2020
Besluit: 1. In te stemmen met het gebruik van de uitkomsten uit de Fluvius
klimaatstresstesten als input voor de klimaatdialogen.
2. In 2020 vanuit Fluvius te starten met de klimaatdialogen met regionale stakeholders,
zodat zij als belanghebbenden ook bij het opstellen van de RAS en de uitvoeringsagenda
betrokken worden.
3. In 2020 als werkregio Fluvius te komen tot een regionale adaptatiestrategie (RAS), die
beschrijft hoe we in de regio om willen gaan met kwetsbaarheden als gevolg van
klimaatverandering.
4. Op basis van deze RAS, te komen tot een regionale uitvoeringsagenda van klimaatadaptieve maatregelen, inclusief de bijbehorende financiële vertaling ervan.
5. Een procesmemo vast te stellen en aan de raad aan te bieden.

- Samenvatting: In 2020 start de werkregio Fluvius met de klimaatdialogen met
regionale stakeholders. De resultaten van de Fluvius klimaatstresstesten uit 2019 helpen
om met elkaar het juiste gesprek te voeren over risico's en kansen van de
klimaatverandering tot 2050. Eind 2020 levert de regio een adaptatiestrategie op, met
daarbij een uitvoeringsagenda met concrete maatregelen, die aan de
klimaatbestendigheid van Meppel en de regio zullen bijdragen. De adaptatiestrategie en
de uitvoeringsagenda zijn belangrijke instrumenten om aanspraak te kunnen maken op
geld uit de impulsregeling van het Rijk: financiële ondersteuning voor decentrale
overheden ter versnelling van de aanpak van klimaatadaptatie.
Aangepaste planning & control cyclus 2020
Besluit: 1. In te stemmen met het voorstel om geen perspectiefnota 2021–2024 op te
leveren in 2020;
2. De raad hierover te informeren met een raadsvoorstel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben in samenspraak met de
fractievoorzitters besloten om in 2020 geen perspectiefnota 2021-2024 op te stellen.
Reden hiervoor is dat het op dit moment onduidelijk is wat de gevolgen zijn van het
coronavirus voor de gemeente. In het licht van actuele ontwikkelingen is het college van
mening dat het nu te vroeg is om keuzes te maken.
Regiodeal circulaire havenontwikkeling
Besluit: 1. In te stemmen met de inzet voor circulaire havenontwikkeling conform de
Regiodeal en de koppeling met de verbreding van de Kornwerderzandsluizen en de
Vaarweg IJsselmeer-Meppel.
2. In te stemmen met de inhoudelijke inzet gericht op:
● Uitvoering onderzoeken voor Oevers S over:
- Inpassing in relatie tot natuurgebieden
- Inpassing in relatie tot woongebieden - overlastproblematiek
- Landschappelijke inpassing
- Ontsluiting.
● Uitvoering onderzoeken naar versterking circulaire havenontwikkeling - haven als
grondstoffenknooppunt.
● Stimuleren en organiseren zon op daken in havengebied en nabije bedrijventerreinen
● Stimuleren en mede organiseren koppeling industriële warmte en duurzame opwekking
● Stimuleren duurzame binnenvaart - Sendoliner.
3. In te stemmen met de financiële inzet gericht op een evenwichtige bijdrage vanuit de
betrokken partijen.
4. Gezamenlijk met de gemeenten Kampen en Zwolle de provincies Drenthe en Overijssel
te benaderen als partners in deze ontwikkeling.
5. De gemeenteraad voor te stellen:
a. Het havengebied van Meppel circulair te ontwikkelen.
b. De Meppeler inzet hierop in de Regiodeal Regio Zwolle te onderschrijven.
c. De financiële gevolgen van deze inzet voor 2021-2023 op te nemen in de
programmabegroting 2021 - of integraal af te wegen bij de programmabegroting 2021.
6. Betrokken partijen te informeren over de bijdrage van Meppel - Gedeputeerde Staten
van Overijssel, afschrift provincie Drenthe, gemeente Zwolle, gemeente Kampen - aan de
verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand.
- Samenvatting: Het kabinet heeft een bijdrage van € 22,5 miljoen gereserveerd voor de
Regiodeal van de Regio Zwolle. In de regiodeal neemt Meppel deel aan de human capital
agenda en aan het project circulaire havens. Dit laatste project dient op korte termijn te
worden geconcretiseerd. Meppel werkt daarin samen met haar partners: de gemeenten
Kampen en Zwolle, het havenbedrijf Port of Zwolle en het Noordelijk Innovatielab
Circulaire Economie NICE. Ook wordt samenwerking gezocht met provincies Overijssel en
Drenthe, voor nu maar zeker voor de toekomst. Dat is noodzakelijk om een
toekomstbestendige havenontwikkeling als grondstoffenknooppunt tot stand te kunnen
brengen. Inhoudelijk wordt ingezet op onderzoek naar, ontwikkeling van draagvlak voor
en voorbereiding van de realisatie van een circulair havengebied Meppel. Doel is

duurzame ruimtelijke inpassing van toekomstig havengebied en stimuleren van circulaire
ontwikkeling van het gehele havengebied en haar omgeving.
Gezamenlijke maatregelen voor ondernemers
Besluit: 1. Gezamenlijk een pakket aan maatregelen toe te passen, waarbij nadere
invulling en uitwerking lokaal gebeurd;
2. Regionaal communiceren over dit gezamenlijke statement middels een persbericht en
een infographic, lokaal de communicatie vormgeven zoals gemeenten dat gewend zijn;
3. Het gezamenlijke pakket aan maatregelen aanbieden aan het platform
ikbendrentsondernemer met het verzoek om ondernemers door te geleiden naar
individuele gemeenten.
- Samenvatting: Veel ondernemers worden getroffen door de coronacrisis. Naast de
maatregelen die de rijksoverheid heeft getroffen hebben de gemeenten de mogelijkheid
ondernemers aanvullend te steunen. Maandag 23 maart is in het Regionaal Beleidsteam
afgesproken dat de Drentse gemeenten dit zoveel mogelijk gezamenlijk doen. Een
voorstel van 13 mogelijke maatregelen is dinsdag 24 maart aan de Drentse colleges van
B&W voorgelegd voor een eerste reactie. Er is geïnventariseerd welke maatregelen voor
de colleges haalbaar zijn en welke niet. Op basis van deze inventarisatie hebben de
portefeuillehouders economische zaken met elkaar afstemming gezocht over de
maatregelen die gezamenlijk gecommuniceerd worden.
Opschorten inning belastingen & heffingen ondernemers
Besluit: In te stemmen met het opschorten van de inning van belastingen en heffingen
voor ondernemers.
- Samenvatting: De gemeente wil in lijn met al ingezette kabinetsmaatregelen
versoepeling aanbrengen in de inning van gemeentelijke belastingen en heffingen voor
ondernemers. Dat betekent dat inning tot nader order maar in ieder geval tot 31
augustus 2020 wordt opgeschort. Het betreft de volgende belastingen en heffingen:
bedrijven investeringszone, ondernemersfonds, reinigingsrechten, marktgelden,
precariobelasting en onroerend zaak belasting niet woning.

