Besluitenlijst B&W 10 oktober 2017
Noodgedwongen reconstructie Burgemeester Slompweg
Besluit: 1. Een spoedreconstructie uit te voeren aan de Burgemeester Slompweg.
2. Een memo over de onvoorziene maar noodgedwongen reconstructie van de
Burgemeester Slompweg aan de raad te zenden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad in een memo over de
noodgedwongen reconstructie van de Burgemeester Slompweg in Nijeveen.
Verlenging projectleiderschap Meppelvoorelkaar juli t/m december 2017
Besluit: 1. Een eenmalige maximale subsidie te verlenen van € 21.000 aan Welzijn
Mensenwerk (WMW) tot eind 2017 voor de rol van lokale projectleider van
Meppelvoorelkaar;
2. Geen aparte verantwoording van deze eenmalige subsidie te vragen, maar
verantwoording te betrekken bij de vaststelling van de jaarlijkse subsidie 2017 van
WMW.
- Samenvatting: De decentralisaties in het sociaal domein vormen een grote opgave voor
gemeenten en vragen tijdelijk extra inzet om lokaal oplossingen te vinden voor
ondersteuningsvraagstukken van de inwoners. Wijkplatforms zijn in 2015 bezig geweest
met de vraag hoe zij vrijwillige inzet voor buren kunnen stimuleren. De gemeente Meppel
wil hier graag op aansluiten en heeft wijkplatforms en inwoners hierin gefaciliteerd met
de aanschaf van een online platform voor vrijwilligerswerk en burgerkracht. Voor een
goede implementatie en ondersteuning van de vrijwilligers verlengen burgemeester &
wethouders de rol van lokale projectleider met een half jaar.
Ontwikkelingen voormalig schoolgebouw en sportveld Randweg 1
Besluit: 1. Een principebesluit te nemen over de herontwikkeling van het voormalige
schoolgebouw aan de Randweg en bijbehorende gronden en sportveld. Het gebied wordt
hierbij gesplitst in twee hoofdontwikkelingen met bijbehorende besluiten:
2. Het voormalige schoolgebouw via een openbare procedure te koop aan te bieden;
3. Met Woonconcept in gesprek te gaan over de ontwikkeling van circa 6.000 m 2 van het
terrein tot sociale woningbouw.
4. De randvoorwaarden voor herontwikkeling van de gebouwen en voor de ontwikkeling
van sociale woningbouw vast te stellen.
5. De gemeenteraad met een memo te informeren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders willen het voormalig scholencomplex van
Stad & Esch aan de Randweg afstoten. Dit gebeurt in twee parallel lopende processen.
Ten eerste het reserveren van ruimte om de ontwikkeling van grondgebonden sociale
woningbouw mogelijk te maken ter plaatse van het oude sportveld en de units van De
Ambelt. Ten tweede de verkoop van de oude schoolgebouwen van Stad & Esch. Deze
worden binnenkort via een openbare procedure te koop aangeboden. Om ruimte te
bieden voor goede nieuwe initiatieven op deze locatie hebben burgemeester &
wethouders ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden vastgesteld.
Om sociale woningbouw mogelijk te maken, zullen samen met Woonconcept plannen
worden gemaakt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de prestatieafspraken tussen
de woningcorporaties en de gemeente om tot en met 2021 in Meppel 220 extra sociale
huurwoningen te bouwen.
Raadsvragen over artikel Binnenlands Bestuur en NOS-onderzoek onder
gemeenten over stijgende vraag jeugdzorg
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad over jeugdzorg.

- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden de vragen van de fractie van
de PvdA over jeugdzorg.
Procesbesluit procedure tegen Jeugdhulpregio
Besluit: 1. Te besluiten tot het voeren van een rechtsgeding, zowel verwerend als eisend,
en alle mogelijke rechtsmiddelen te gebruiken met betrekking tot de door Ambiq
aangespannen civielrechtelijke procedure;
2. De coördinerende gemeente Hoogeveen in het kader van deze procedure volmacht te
verlenen en te machtigen op te treden als vertegenwoordiger van de Jeugdhulpregio;
3. De burgemeester verleent machtiging aan twee advocaten om de gemeente Meppel
tijdens de procedure te vertegenwoordigen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders nemen een procesbesluit tot het voeren
van een rechtsgeding, zowel verwerend als eisend, in de tegen de gemeente
aangespannen procedure betreffende jeugdhulp. In de procedure zijn alle 12 gemeenten
in de Jeugdhulpregio Drenthe betrokken. Burgemeester & wethouders / de burgemeester
verlenen / verleent in deze procedure volmacht aan de gemeente Hoogeveen om namens
alle gemeenten op te treden als vertegenwoordiger van de Jeugdhulpregio. Eveneens
wordt machtiging verleend aan twee advocaten om de gemeente Meppel tijdens de
procedure te vertegenwoordigen.
Raadsvragen wijzigingen dienstregeling buslijn 40 Meppel en Steenwijk
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad over over buslijn 40.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van het van het CDA
over de dienstregeling van bus 40.

