Besluitenlijst B&W 28 augustus 2018
Benoeming lid van de raad van toezicht Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe
Besluit: De raad voor te stellen: Mevrouw M.S. Grotens-Pleyte BSc per 1 augustus 2018
als lid van de raad van toezicht van de Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe te benoemen
voor een periode van 4 jaar.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor mevrouw
M.S. Grotens-Pleyte BSc met ingang van 1 augustus als lid van de raad van toezicht van
Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe te benoemen. De benoeming vindt plaats na
terugtreding van mevrouw M.J.G. Peters en mevrouw J. Drok. Eén van de tweede leden
is vorig jaar al benoemd. Dat was mevrouw mr. J.W. Gerritsen. Sindsdien bestond de
raad van toezicht uit 6 personen. De raad van toezicht draagt nu een tweede kandidaat
voor benoeming. Hiermee komt het aantal leden van de raad van toezicht op 7.
Raadsvragen over waterkwetsbaarheidscan Bluelabel
Besluit: De vragensteller te antwoorden overeenkomstig het antwoordformulier.
- Samenvatting: De fractie van Sterk Meppel in de raad heeft vragen gesteld over de
uitkomsten van de waterkwetsbaarheidscan van Bluelabel, zoals deze in een krant zijn
gepubliceerd. Burgemeester & wethouders hebben ingestemd met de beantwoording van
deze vragen.
Raadsvragen over rubbergranulaat en onderzoek RIVM
Besluit: De vragen overeenkomstig het format te beantwoorden.
- Samenvatting: De fractie van GroenLinks in de raad heeft vragen gesteld aan een
onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar
rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Burgemeester & wethouders beantwoorden de
vragen.
Raadsvragen over haalbaarheidsonderzoek onderwijs Nieuwveense Landen
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad over het haalbaarheidsonderzoek onderwijs Nieuwveense Landen.
Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van D66
in de raad over het haalbaarheidsonderzoek onderwijs Nieuwveense Landen.
Raadsvragen over populieren in de Ambonstraat
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de vragen volgens artikel 32
reglement van orde van de raad van D66 over populieren in de Ambonstraat.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen.
Motie duurzaamheidsparticipatie voor windenergie
Besluit: In te stemmen met een memo en deze de raad toe te sturen.
- Samenvatting: De raad heeft november 2017 een motie aangenomen betreffende
duurzaamheidsparticipatie voor windenergie. Burgemeester & wethouders werden
opgeroepen om onderzoek te doen naar opwekking van duurzame energie waarbij
burgerparticipatie een belangrijk uitgangspunt is. Met een memo wordt de raad
geïnformeerd over de stappen die worden gezet naar onderzoek van opwekking van
duurzame energie.
Beantwoording motie over indeling, inhoud en vorm van de begroting.
Besluit: Een memo als antwoord op de motie van CDA en D66 te sturen voor de
auditcommissie, met dien verstande dat het college van burgemeester & wethouders
voorstelt de auditcommissie nadrukkelijk in positie te brengen en daarnaast meegeeft in
het gehele proces de provincie als toezichthouder tijdig te betrekken.

- Samenvatting: In de vergadering van 28 juni 2018 hebben de fracties van CDA en D66
in de raad burgemeester & wethouders in een motie opgeroepen om voor 1 juni 2019
een - breed gedragen - voorstel voor een nieuwe indeling van programma's, inhoud en
vorm van de begrotingen 2020 of 2021 voor te leggen.
Technische vragen bestuursrapportage 2018
Besluit: De beantwoording van de vragen met betrekking tot de Bestuursrapportage
2018 vast te stellen en ter kennisname naar de raad te zenden.
-Samenvatting: Burgemeester & wethouders bieden de beantwoording van de technische
vragen over de bestuursrapportage 2018 ter kennisname aan de raad aan.
Nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en / of verplaatsen binnenstad
Besluit: 1. In te stemmen met het concept nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren
en / of verplaatsen binnenstad Meppel 2018 - 2021;
2. Het concept vrij te geven voor inspraak en de inspraakprocedure vast te stellen.
- Samenvatting: In het op 22 juni 2017 door de raad vastgestelde binnenstadsplan zijn
de projecten benoemd en geprioriteerd die moeten bijdragen aan een
toekomstbestendige binnenstad van Meppel. Essentieel is dat Meppel een compacte
binnenstad krijgt die aantrekkelijk blijft voor haar - regionale - bezoekers. Dit betekent
dat de detailhandel zich moet concentreren binnen het kernwinkelgebied en de
aanloopstraten moeten verkleuren naar andere functies. De verwachting is ook dat
verkleuring een positief effect heeft op - langdurige - leegstand en daardoor verbetering
van de leefbaarheid in de aanloopstraten.
Om de gewenste beweging 'verkleuren en / of verplaatsen' te stimuleren wordt een
subsidieregeling voorgesteld. Naast subsidie zal functiewijziging van het pand nodig zijn
met als eindstap het wegbestemmen van de detailhandelsbestemming.
Het concept van de subsidieregeling nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en /
of verplaatsen binnenstad Meppel wordt door burgemeester & wethouders vrijgegeven
voor inspraak. Hiervoor is een inspraakprocedure vastgesteld.
Startnotitie gebiedsvisie stationsgebied
Besluit: 1. De projectopdracht gebiedsvisie stationsgebied vast te stellen.
2. De raad te informeren over de projectopdracht via een memo.
- Samenvatting: Eind 2017 is het dynamisch uitvoeringsplan structuurvisie vastgesteld.
Hierin staat het stationsgebied genoemd als een van belangrijke gebiedsopgaven voor de
komende periode. In 2018 start de gemeente met het opstellen van een gebiedsvisie
voor het stationsgebied. De gebiedsvisie is bedoeld als samenhangend kader voor
ontwikkelingen en stimulans om het stationsgebied te versterken als entreegebied van
Meppel. Burgemeester & wethouders hebben de startnotitie voor het opstellen van de
gebiedsvisie stationsgebied vastgesteld. Zij bieden de visie ter kennisgeving aan de raad
aan.
Verklaring deelname brede regeling combinatiefuncties 2019 - 2022
Besluit: Verklaring deelname brede regeling combinatiefuncties 2019 - 2022
ondertekenen.
- Samenvatting: De gemeente Meppel neemt sinds 2010 deel aan de brede impuls
combinatiefuncties van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om vanaf
2019 opnieuw aanspraak te kunnen maken op financiering door het Rijk moet voor
1 oktober 2018 een nieuwe intentieverklaring ondertekend en ingestuurd worden.
De inzet wordt minimaal gehandhaafd op het huidige aangevraagde percentage van
140% waarbij 6,3 fte's worden ingezet. Tevens wordt de wens uitgesproken boven de
140% nog eens 1 fte extra - beweegcoach - te realiseren als inzet binnen het sociaal
domein. De toekenning en hoogte van de middelen wordt bekend gemaakt in de
decembercirculaire gemeentefonds 2018.

Regiovisie beschermd wonen
Besluit: 1. Het regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang
vast te stellen als startdocument voor een regioplan beschermd thuis.
2. Het convenant beschermd wonen / begeleiding maatschappelijke opvang Drenthe
2022 vast te stellen.
- Samenvatting: Als centrumgemeente voert Assen beschermd wonen taken uit voor 9
regiogemeenten - Meppel, Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe,
Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. Deze rol van Assen komt naar verwachting in
2022 te vervallen. De betreffende taken en daarbij behorende middelen worden
doorgedecentraliseerd naar alle gemeenten, dus ook Meppel. Het Rijk en de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten hebben besloten dat iedere regio deze doordecentralisatie
begeleidt met een regionaal plan van aanpak. Dit regionaal plan van aanpak wordt de
raad ter vaststelling aangeboden.
Steunverklaring human capital Regio Zwolle
Besluit: Instemmen met verklaren van steun aan human capital agenda van Regio Zwolle
en aan het voorstel voor een regiodeal over dit onderwerp.
- Samenvatting: Door Regio Zwolle is gevraagd steun uit te spreken voor de human
capital agenda van de regio. Dit ter ondersteuning van de indiening van het voorstel voor
een regiodeal, die Regio Zwolle doet als invulling van een regionaal arrangement met het
Rijk.

