Besluitenlijst B&W 13 december 2016
Samenwerkingsovereenkomst ondernemerspunt
Besluit: 1. De samenwerkingsovereenkomst ondernemerspunt aan te gaan.
2. Wethouder Stam te machtigen de overeenkomst namens de gemeente te tekenen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben toestemming gegeven tot het
aangaan van een samenwerkingsovereenkomst ondernemerspunt. Met dit
ondernemerspunt spelen arbeidsmarkt en onderwijs beter op elkaar in. Tevens wordt zo
jong talent aan de regio gebonden.
Besluit informatiebeheer Meppel 2016
Besluit: Het besluit informatiebeheer Meppel 2016 vast te stellen.
- Samenvatting: In verband met het vaststellen van de archiefverordening 2016 en
gewijzigde landelijke wet- en regelgeving dienen er nieuwe beheervoorschriften voor het
archief te worden vastgesteld. Burgemeester & wethouders hebben besloten om ter
uitvoering van de archiefverordening 2016 het besluit informatiebeheer Meppel 2016 vast
te stellen. In het besluit wordt de ambtelijke verantwoordelijkheid geregeld voor het
beheer van informatie en dat deze informatie in goede, geordende en toegankelijke staat
wordt gebracht en bewaard.
Memo voor gemeenteraad over proces notitie sociaal domein
Besluit: De raad te informeren met een memo over het proces van de notitie sociaal
domein.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders sturen een memo naar de gemeenteraad
over het proces van de notitie sociaal domein met daarin een korte terugblik op de
kaders die raad in 2014 heeft gesteld. Daarnaast bevat het memo procesmatige
informatie over de behandeling van de notitie sociaal domein in de raadscommissie en de
raad, begin 2017.
Raadsvragen over uittreden gemeente De Wolden uit Reestmond
Besluit: In te stemmen met beantwoording van raadsvragen van de fractie van Sterk
Meppel over het voorgenomen uittreden van de gemeente De Wolden uit de
gemeenschappelijke regeling Reestmond en de relatie met tijdelijke dienstverbanden.
- Samenvatting: Conform de daarvoor geldende procedure is antwoord gegeven op de
vragen van de gemeenteraadsfractie van Sterk Meppel over het voorgenomen uittreden
van de gemeente De Wolden uit de gemeenschappelijke regeling Reestmond en de
relatie met tijdelijke dienstverbanden.
Raadsvragen aanpak kindermishandeling
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van raadsvragen van de
fractie van Sterk Meppel betreffende aanpak kindermishandeling.
- Samenvatting: De fractie van Sterk Meppel heeft raadsvragen gesteld over de aanpak
van kindermishandeling. Dit naar aanleiding van de week van de kindermishandeling, 14
t/m 20 november, met het thema kijk niet weg bij een vermoeden van
kindermishandeling.

