Besluitenlijst B&W 13 februari 2018
Subsidie Stichting Event Desk Meppel
Besluit: 1. Aan Stichting Event Desk Meppel onder voorwaarden incidenteel een subsidie
te verlenen van € 100.000 ten behoeve van een structurele kwaliteitsimpuls en daarmee
verdere professionalisering van evenementen in Meppel.
2. Memo aan de raad vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen Stichting Event Desk Meppel een
subsidie van € 100.000. Deze incidentele subsidie wordt betaald uit het budget voor het
binnenstadsplan. In het binnenstadsplan is € 100.000 beschikbaar voor een
kwaliteitsimpuls en verdere professionalisering en versterking van evenementen.
Wijziging subsidie Doomijn & PlukKinderopvang
Besluit: De voor het jaar 2017 verleende subsidies onderwijsachterstandenbeleid op het
onderdeel inzet coach voor- en vroegschoolse educatie aan Doomijn met € 10.750 en
PlusKinderopvang met € 4.300 te verhogen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het verzoek van Doomijn
en PlusKinderopvang om de aan hun verleende subsidies in 2017 op het onderdeel inzet
coach voor- en vroegschoolse educatie te herzien en verhogen. De verhoging is
noodzakelijk omdat de instellingen een verkeerd uurtarief van de coach voor- en
vroegschoolse educatie hebben gehanteerd en hierdoor uitvoering van hun activiteiten in
knel komt.
Eenmalige aanvullende subsidie van € 15.000 Stichting Donderdag Meppeldag
Besluit: Aan stichting Donderdag Meppeldag een eenmalige aanvullende subsidie te
verlenen van € 15.000.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen aan Stichting Donderdag
Meppeldag in 2018 een eenmalige aanvullende subsidie van € 15.000.
Haalbaarheidsonderzoek primair onderwijs in Nieuwveense Landen
Besluit: 1. een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar primair onderwijs in de
wijk Nieuwveense Landen.
2. de kosten van € 12.400 te dekken uit programma 4 onderwijs.
3. memo aan de raad vaststellen.
- Samenvatting: Om de haalbaarheid voor het realiseren van primair onderwijs in
Nieuwveense Landen te beoordelen, wordt een onderzoek uitgevoerd. Hiermee wordt ook
invulling gegeven aan de motie die de raad 19 oktober 2017 heeft aangenomen. In deze
motie is opgeroepen het haalbaarheidsonderzoek ten aanzien van een
onderwijsvoorziening voor primair onderwijs in Nieuwveense Landen uit te voeren
voordat het integraal huisvestingsplan primair onderwijs ter vaststelling aan de raad
aangeboden wordt. Met een memo wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van
het haalbaarheidsonderzoek.
Intentieovereenkomst marktonderzoek Oevers S
Besluit: 1. Een intentieovereenkomst voor het uitvoeren van een gezamenlijk
haalbaarheidsonderzoek over de realisatie van Oevers S aan te gaan met de gemeente
Staphorst.
2. De burgemeester verleent wethouder H. ten Hulscher volmacht de
intentieovereenkomst Oevers S namens de gemeente te ondertekenen.
3. De raad met een memo over deze intentieovereenkomst en de marktverkenning
havenuitbreiding Zwolle, Kampen Meppel te informeren.
- Samenvatting: Samen met de gemeente Staphorst wordt een verkenning uitgevoerd
naar de haalbaarheid van Oevers S. Nu wordt een overeenkomst afgesloten om de

economische haalbaarheid van een nieuw havengebonden bedrijventerrein te verkennen.
Aanleiding hiervoor is de door beide gemeenten uitgesproken intentie om dit
bedrijventerrein te realiseren. Zwolle, Kampen en Meppel hebben in 2017 een
marktverkenning uit laten voeren naar de mogelijkheden voor havenuitbreiding in deze
regio. Uit deze verkenning blijkt dat in de regio ruimte is voor uitbreiding van het
havenareaal.

