Besluitenlijst B&W 30 juni 2020
Vaststelling gewijzigde portefeuilleverdeling, onderlinge vervanging en voorstel
voor benoemingen van het college voor de collegeperiode 2018-2022 na
toetreding wethouder R. van Ulzen
Besluit:
1. De portefeuilleverdeling voor de collegeperiode 2018-2022 (na toetreding wethouder
R. van Ulzen) gewijzigd vast te stellen zoals weergegeven in bijlage 1.
2. Voor wat betreft de vervanging van de burgemeester bij zijn afwezigheid voor de
wettelijke taken te besluiten de volgende aanwijzing te hanteren:
* 1e loco burgemeester: wethouder de heer J. van der Haar
* 2e loco burgemeester: wethouder de heer R. van Ulzen
* 3e loco burgemeester: wethouder de heer H.G. ten Hulscher
3. De vervanging zoals onder punt 2. besloten in te laten gaan, zodra de 2e loco
burgemeester de volledige training tot inzet bij openbare orde aangelegenheden heeft
doorlopen.
4. Voor wat betreft de onderlinge vervanging de volgende werkwijze toe te passen:
* wethouder de heer H.G. ten Hulscher vervangt wethouder de heer J. van der Haar
* wethouder de heer J. van der Haar vervangt wethouder de heer R. van Ulzen
* wethouder de heer R. van Ulzen vervangt wethouder de heer H.G. ten Hulscher
* wethouder de heer J. van der Haar vervangt burgemeester de heer R.T.A. Korteland.
5. In te stemmen met het voorstel tot benoeming van vertegenwoordigers uit het college
van Meppel in bestuurlijke gremia zoals neergelegd in bijlage 2.
6. De raad te informeren over de vastgestelde portefeuilleverdeling, de wijze van
onderlinge vervanging en de voorstellen tot benoeming in diverse bestuurlijke gremia.
Samenvatting:
In het constituerend beraad (de eerste collegevergadering van het nieuwe college) zijn
afspraken gemaakt ten aanzien van de portefeuilleverdeling, onderlinge vervanging en
voorstellen gedaan voor benoemingen in bestuurlijke gremia.
Beantwoording Artikel 32 vragen D66 over plan van aanpak opstellen
locatieprofielen evenementen
Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen ex. artikel 32 RvO
over het plan van aanpak voor het opstellen van locatieprofielen voor evenementen.
Samenvatting:
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van D66 over het plan van aanpak voor
het opstellen van locatieprofielen voor evenementen.
Interbestuurlijk toezicht archiefbeheer 2020
Besluit:
1. Het Verslag over het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaats
overgebrachte archieven en het gevoerde beheer van de gemeentelijke
archiefbewaarplaats over 2019 (verder Verslag 2019) vast te stellen;
2. Het Plan van Aanpak risicoanalyse archiefbeheer 2020 van de gemeente Meppel vast
te stellen;
3. De raad te informeren in bijgaande memo (bijlage 3);
4. Het Verslag 2019 en het Plan van Aanpak risicoanalyse archiefbeheer 2020 ter
kennisgeving aan Gedeputeerde Staten van Drenthe sturen.
Samenvatting:
Sinds de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrtg), op 1 oktober 2012,
wordt de verantwoording over het archiefbeheer getoetst aan Het verslag horizontale
verantwoording archiefbeheer van de gemeente Meppel. Met ingang van 1 januari 2020
zal de verantwoording mede worden getoetst op basis van vastgestelde eigen

risicogerichte thema’s van de gemeente en uitgewerkt in een Plan van Aanpak.
Daarnaast is Het Verslag over het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaats
overgebrachte archieven en het gevoerde beheer van de gemeentelijke
archiefbewaarplaats over 2019 opgesteld. Met het Verslag 2019 en het Plan van Aanpak
risicoanalyse archiefbeheer 2020 de publicatie ervan op de gemeentelijke website is de
informatie over het archiefbeheer in de gemeente Meppel openbaar.
Algemene Plaatselijke Verordening 2020
Besluit:
1. De raad voor te stellen de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening
van de gemeente Meppel vast te stellen.
2. Het aanwijzingsbesluit verbod grote voertuigen vast te stellen.
Samenvatting:
Het college stelt de raad een aantal wijzigingen voor in de Algemene Plaatselijke
Verordening (hierna: APV).
Nieuwe wet- en regelgeving, praktijkervaringen, maatschappelijke ontwikkelingen,
voorstellen van de VNG en jurisprudentie maken dat de APV moet worden aangepast.
In het aanwijzingsbesluit verbod grote voertuigen ontbrak de hoogte van de
desbetreffende voertuigen en moet om die reden nu ook vastgesteld worden. Deze hoeft
echter niet naar de gemeenteraad.
Voorbereiding raadsbrede discussie havenontwikkeling Oevers S
Besluit: conform
1.De agendacommissie verzoeken in het najaar de regionale havenontwikkeling bij uw
raad te agenderen op basis van het procesvoorstel met ‘Expertarena’;
2.De gemeenteraad te informeren met de bijgevoegde memo.
Samenvatting:
In het coalitieakkoord is de havenontwikkeling als ‘Raadsbreed thema” geagendeerd. Dit
jaar komen rondom dit thema een aantal ontwikkelingen samen. • Motie ‘Circulaire
Havenontwikkeling en Oevers S’
• Slinkende voorraad “natte kavels” in de regio
• Circulaire havens als onderdeel van de Regiodeal Regio Zwolle
• Akkoord over financiering verbreding sluizen Kornwerderzand Het college stelt de
gemeenteraad voor om dit najaar een ‘Expertarena’ te organiseren rondom het thema
(Regionale) Havenontwikkelingen.
Wijziging achtervang borgstelling WSW waarborgfonds sociale woningbouw
Besluit:
In te stemmen met het voorstel van de VNG over de wijziging van de achtervang bij het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Samenvatting:
De VNG heeft een voorstel voorbereid waarin een scheefheid in de achtervang bij het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw wordt recht gezet. De achtervang is een vorm van
garantstelling bij faillissement van woningcorporaties. Het college stemt in met dit
voorstel. Bij voldoende draagvlak kan WSW een nieuwe achtervangovereenkomst
opstellen en te zijner tijd aan alle gemeenten ter ondertekening voorleggen.
Ontwerp bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, herziening De Wetering 3
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Meppel – Buitengebied, herziening
De Wetering 3';
2. Het ontwerp ter inzage te leggen.
Samenvatting:
Het college stemt in met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Meppel – Buitengebied,
herziening De Wetering 3' en legt dit ter inzage.
Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de begrenzing van de bestemming ‘Agrarisch
met waarden – landschappelijke waarden’ met het bijbehorende bouwvlak gewijzigd,

zodat er ruimte ontstaat aan de noordzijde van het bedrijf een nieuw mestbassin te
plaatsen. Ook komen de bestaande sleufsilo’s zo in het bouwvlak te liggen.
Er zijn geen inspraakreacties ingediend naar aanleiding van het voorontwerp. Op basis
van een vooroverlegreactie van het waterschap is de toelichting bij het bestemmingsplan
uitgebreid. De regels en verbeelding zijn niet aangepast.
Vaststellen wijzigingsplan Bramenweg 2
Besluit:
Het wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging Bramenweg 2'
met planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.Bramenweg2-WPC1’ vast te stellen.
Samenvatting:
Het college stelt het wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging
Bramenweg 2' vast.
Subsidie Stichting Leergeld Meppel 2020
Besluit:
Het subsidieverzoek ad. € 7.000,- voor het jaar 2020 van Stichting Leergeld Meppel af te
wijzen.
Samenvatting:
Stichting Leergeld Meppel heeft d.d. 15 mei 2020 een subsidieverzoek gedaan voor het
jaar 2020 ad. € 7.000,-. Dit ten behoeve van de organisatiekosten van de Stichting
Leergeld Meppel. Deze subsidieaanvraag is niet tijdig ingediend op basis van de
Algemene subsidieverordening Meppel en met deze kosten is geen rekening gehouden bij
het opstellen van de begroting. Ook past subsidieverstrekking voor organisatiekosten niet
binnen het gemeentelijk beleid. Om die redenen de aanvraag afwijzen.
Subsidie Ondernemersfonds 2019
Besluit:
1. De subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel over 2019 vast te stellen op
€.214.132,2. Een subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel voor 2020 te verlenen van €
219.862,-,3. Een voorschot op deze subsidie te verlenen van €198.000,- (voorschot 90%)
Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidie aan het
ondernemersfonds met betrekking tot 2019 definitief vastgesteld en de subsidie voor
2020 verleend.
In 2016 is het Ondernemersfonds Meppel geëvalueerd en is besloten het fonds in elk
geval tot en met 2021 voort te zetten. Het Ondernemersfonds draagt onder andere bij
aan de activiteiten van ICC-PMM en de MHV.
Vastelling subsidie 2019 werkgroep Kindpakket en toekennen subsidie
Kindsupport Meppel 2020
Besluit:
1. De subsidie voor de werkgroep Kindpakket 2019 vast te stellen op € 9.317,01.
2. Stichting Kindsupport Meppel in 2020 een subsidie te verlenen van maximaal
€ 16.161,50,- voor het uitvoeren van de poortwachtersfunctie van de kindregelingen in
Meppel.
3. Het overschot van de subsidie 2019 voor de werkgroep Kindpakket ad.
€ 682,99 terug te vorderen en te verrekenen met de subsidie Stichting Kindsupport
Meppel voor het jaar 2020.
Samenvatting:
Door inzet van Stichting Kindsupport Meppel kunnen kinderen uit gezinnen met een lager
inkomen meedoen aan activiteiten op het gebied van welzijn, onderwijs, sport en/of
cultuur. Het college kent een subsidie toe voor 2020.
Via een gezamenlijk portal voor Stichting Leergeld Meppel, Jeugdfonds Sport en Cultuur,
Stichting Jarige Job en Jeugdfonds kinderhulp kunnen inwoners één aanvraag doen voor

alle fondsen tegelijkertijd. Een poortwachter inventariseert de aanvragen, beoordeelt ze
en zorgt ervoor dat deze door de fondsen worden uitgevoerd. De werkwijze is gestart per
15 mei 2019. Per 1 januari 2020 is de werkgroep Kindpakket overgegaan in de Stichting
Kindsupport Meppel. Het college faciliteert de randvoorwaarden (website, communicatie
etc.) en verleent subsidie voor het uitvoeren van de poortwachtersfunctie. In verband
met de subsidiekorting is het maximaal toe te kennen bedrag € 16.161,50.
Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling “De volgende Stap” 20202024
Besluit: conform
1. De regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling “De volgende Stap” vast te
stellen.
2. Een zelfscan uit te voeren en de uitkomsten hiervan vertalen te naar de provinciale en
lokale aanpak.
3. De Raad te informeren over de Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling "De
volgende Stap".
Samenvatting:
De regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling "de volgende stap" is een
actualisatie van de al eerder vastgestelde regiovisie in 2014. De Drentse projectleider,
Els van der Weele, heeft met input vanuit alle Drentse gemeenten deze actualisatie
gerealiseerd voor de periode van 2020 t/m 2024. Met deze regiovisie als basis gaan we
verder met het verbeteren van de preventieve en curatieve aanpak huiselijk en
kindermishandeling in de gemeente Meppel.
Bestuursrapportage 2020
Besluit:
In te stemmen met de bestuursrapportage 2020 en de raad voor te stellen deze vast te
stellen en daarmee:
a. de financiële afwijkingen per programma vast te stellen en de begroting 2020 daarop
te wijzigen conform de tabel zoals opgenomen in de bijlage;
b. de gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals genoemd in het voorstel
onder hoofdstuk 4 (punt 1 tot en met 5) van de rapportage;
c. het uiteindelijke resultaat te bepalen bij de jaarstukken 2020 inclusief een eventuele
resultaatbestemming.
Samenvatting:
De bestuursrapportage 2020 geeft een beeld van de ontwikkeling van de exploitatie, de
investeringen en de beleidsrealisatie per programma. Deze tussenrapportage staat vooral
ook in het teken van de Coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor onze
gemeente. Een aantal financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde
programmabegroting 2020 houden daar ook verband mee. We verwachten voor dit jaar
een nadelig resultaat van € 1,1 miljoen. De primaire begroting 2020 is in november 2019
door de raad vastgesteld met een positief saldo van € 40.000. Daarnaast hebben we in
deze bestuursrapportage een eerste stap gezet om de financiële planning van de
investeringen beter aan te laten sluiten bij de uitvoeringsplanning.
Ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie
Besluit:
De bijgevoegde procesmemo aan de Raad aan te bieden.
Samenvatting:
De raad wordt geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen rondom
klimaatadaptatie.

