Besluitenlijst B&W 23 januari 2018
Dienstverleningsovereenkomsten samenwerking gemeente Westerveld
Besluit: 1. Dienstverleningsovereenkomsten aan te gaan met de gemeente Westerveld
voor de samenwerking op basis van inkooprelatie, samenwerkingsniveau 2.
2. De burgemeester volmacht te laten verlenen aan gemeentesecretaris mevrouw
I.A. Schulting om de dienstverleningsovereenkomsten onder 1. namens de gemeente
Meppel te ondertekenen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders besluiten voor het vervolg van de
samenwerking met de gemeente Westerveld voor bepaalde taken over te gaan tot een
inkooprelatie. Voor de afgesproken taken worden met de gemeente Westerveld
dienstverleningsovereenkomsten gesloten.
Prestatieafspraken en dienstenovereenkomst kredietbank 2018
Besluit: 1. In te stemmen met de prestatieafspraken gemeentelijke kredietbank (GKB)
2018.
2. De dienstenovereenkomst integrale schuldhulpverlening 2018 met de GKB aan te
gaan.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met de prestatieafspraken
kredietbank (GKB) 2018 en gaan de dienstenovereenkomst integrale schuldhulpverlening
2018 met de GKB aan.
Adoptiegroen - groenparticipatie
Besluit: 1. Een notitie over adoptiegroen ter kennisname aan de raad te sturen.
2. In te stemmen met het uitwerken van een folder of krantje met voorbeelden van
groenparticipatie en deze ter informatie en uitnodiging uit te delen aan inwoners.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders sturen de raad informatie over wat de
gemeente nu doet in groenparticipatie of adoptiegroen en over de manier waarop zij de
mogelijkheden hiertoe breder onder de aandacht wil brengen bij inwoners.
Raadsvragen over roestvrijstaal in zwembaden
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad van de fractie Sterk Meppel over roestvrijstaal in zwembaden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met beantwoording van
vragen van de raadsfractie Sterk Meppel over roestvrijstaal in zwembaden.
Gemeentefonds - decembercirculaire 2017
Besluit: De raad met de een memo te informeren over de gevolgen van de
decembercirculaire 2017 voor Meppel.
- Samenvatting: De decembercirculaire 2017 over het gemeentefonds bevat
mededelingen over de algemene uitkering, decentralisaties sociaal domein en
decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Burgemeester & wethouders informeren de
raad over de gevolgen.
Startnotitie implementatie Omgevingswet
Besluit: Akkoord te gaan met de startnotitie implementatie Omgevingswet en deze ter
kennisname aan de raad aan te bieden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders gaan akkoord met de startnotitie
implementatie Omgevingswet en zenden deze ter kennisname aan de raad.
Burgemeester & wethouders geven hiermee uitvoering aan de motie startnotitie
Omgevingswet van de raad van 21 december 2017.

Dynamische parkeerverwijzing en looproutes centrum
Besluit: 1. Kennis te nemen van de memo parkeerverwijzing en looproutes centrum;
2. De memo parkeerverwijzing en looproutes centrum ter info aan te bieden aan de raad.
- Samenvatting: Er is een onderzoek uitgevoerd naar de nut en noodzaak van een
dynamisch parkeerverwijssysteem in Meppel. Hierbij is de hele reis die klanten afleggen
op weg naar een aankoop onder de loep genomen. In een memo aan de raad is het
onderzoek samengevat en zijn de financiële consequenties van opties betreffende het
parkeerverwijssysteem en het opwaarderen van de looproutes tussen parkeerterreinen
en centrum in beeld gebracht.
Rapport 2017 wijkteams
Besluit: 1. Het jaarrapport over Meppel, Meppelers en hun mogelijkheden en een
bijbehorend memo voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het jaarrapport over Meppel, Meppelers en hun mogelijkheden ter kennisname aan de
raad te sturen.
- Samenvatting: De gezamenlijke wijkteams hebben een rapport over 2017 opgesteld
onder de titel Over Meppel, Meppelers en hun mogelijkheden. In dit rapport wordt een
overzicht gegeven van de vele activiteiten die het afgelopen jaar in wijken en buurten
hebben plaatsgevonden. Dit rapport is aangeboden aan alle wijkplatforms en de
Dorpsvereniging Nijeveen. Burgemeester & wethouders sturen het rapport ter
kennisname aan de raad.

