Besluitenlijst B&W 18 december 2018
Grondverkoop woningen Nieuwveense Landen
Besluit: Een koop- en realisatieovereenkomst aan te gaan met Mooi Wonen Meppel BV.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders gaan een koopovereenkomst aan voor de
verkoop van bouwgrond in Nieuwveense Landen. Met de verkoop wordt de bouw van 8
woningen in het deelplan Broeklanden mogelijk. Naar verwachting wordt dit bouwplan in
2019 gerealiseerd.
Bestemmingsplan Nijeveen - Julianastraat, 't Oevertje en Burgemeester
Weimalaan
Besluit: De raad voorstellen: 1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen en de
daarin opgenomen gemeentelijke reactie en de indieners van de zienswijzen hierover
schriftelijk te informeren;
2. Het bestemmingsplan Nijeveen - Julianastraat, 't Oevertje en Burgemeester
Weimalaan met planidentificatie NL.IMRO.0119.OevertjeEO-BPC1 en ondergrond
o_ NL.IMRO.0119.OevertjeEO-BPC1.dxf ongewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2de lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan
Nijeveen - Julianastraat, 't Oevertje en Burgemeester Weimalaan ongewijzigd vast te
stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Het plan betreft een herziening van het
bestemmingsplan en maakt het mogelijk om woningen in het plangebied te slopen en
nieuw te bouwen.
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)
Besluit: 1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek herpositioneren RMC
functie.
2. In te stemmen met de aanbevelingen van het onderzoekrapport herpositioneren RMC
functie: a. Organiseer de RMC taken rond jongeren zelf als onderdeel van een
doorgaande keten op de schaal van Meppel of iets groter - Meppel en Westerveld
bijvoorbeeld.
b. Organiseer de randvoorwaarden en overkoepelende taken op grotere schaal in de RMC
IJssel-Vecht, maximaal overeenkomend met de arbeidsmarktregio.
c. Neem voor deze overgang de tijd voor een zorgvuldig proces. Bespreek met betrokken
partijen hoe de kwaliteit van individuele ondersteuning als van overstijgende
randvoorwaarden het beste gediend kan worden.
3. Te besluiten tot het indienen van een verzoek bij de minister om over te gaan naar de
RMC regio IJssel-Vecht.
4. De Raad op de hoogte te stellen van dit besluit.
- Samenvatting: Onderzoek is verricht naar de meest wenselijke positionering van de
RMC functie, de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De
conclusies van het onderzoek leiden tot de aanbeveling de RMC taken nabij én efficiënt te
organiseren binnen de RMC regio IJssel-Vecht. Het is aan te bevelen om de overgang via
een zorgvuldig proces te laten lopen, waarbij het niveau van de dienstverlening ook in de
overgangsfase op peil blijft.
Personen met Verward gedrag
Besluit: Het plan van Aanpak Personen met Verward Gedrag vast te stellen
- Samenvatting: Gemeenten moeten zorgen voor een sluitende aanpak rond personen
met verward gedrag. Deze aanpak dient beschreven te zijn in een plan van aanpak.
Meppel heeft een meer dan gemiddeld aantal meldingen rond personen met verward
gedrag en een stevige workload van casussen die in potentie kunnen escaleren. Vandaar

het voornemen om de preventieve inzet en vroegsignalering te versterken en deel te
nemen aan regionale ontwikkelingen die aansluiten bij de lokale behoefte.
Verlengingsovereenkomst publiek-private samenwerking (PPS) Oevers D
Besluit: 1. Een verlengingsovereenkomst PPS Oevers D aan te gaan met KWS en Royal
HaskoningDHV.
2. De burgemeester machtigt wethouder Ten Hulscher om de overeenkomst te
ondertekenen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met de
verlengingsovereenkomst voor de publiek-private samenwerking voor nat
bedrijventerrein Oevers D.
Budgetoverheveling van 2018 naar 2019
Besluit: 1. Een bedrag van in totaal € 951.000 aan incidenteel beschikbaar gestelde
lasten en € 500.000 aan baten over te hevelen van 2018 naar 2019;
2. € 451.000 toe te voegen aan de reserve budgetoverheveling middels de
resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2018;
3. Na vaststelling van de jaarrekening 2018, de begroting 2019 hierop aan te passen.
- Samenvatting: In de begroting 2018 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld
voor activiteiten en projecten. Indien deze activiteiten niet zijn afgerond kan een verzoek
tot overheveling van het budget worden ingediend. Na beoordeling wordt geadviseerd om
incidentele budgetten van in totaal € 951.000 en € 500.000 aan baten over te hevelen
naar 2019.
Subsidie 2019 Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
Besluit: Aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg voor 2019 een subsidie te verlenen
van maximaal € 484.178 voor uitvoering jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar.
- Samenvatting: Op grond van de Wet publieke gezondheid en het aangepaste Besluit
publieke gezondheid hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om aan alle jeugdigen
van 0-18 jaar jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan te bieden. Voor de uitvoering van de JGZ
0-4 jaar heeft Icare een aanvraag voor subsidie met een uitgewerkt werkplan ingediend.
Burgemeester & wethouders hebben besloten Icare voor 2019 subsidie te verlenen,
waarmee Icare uitvoering kan geven aan haar werkplan.

