Besluitenlijst B&W 6 maart 2018
Gewijzigde plannen vliegveld Lelystad en gevolgen voor Meppel
Besluit: Kennis nemen van de gewijzigde plannen en informeren de raad zoals
afgesproken overeenkomstig de raadsmemo.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben kennisgenomen van de mededeling
van de minister over het wijzigen van de plannen voor vliegveld Lelystad. De voor de
gemeente Meppel relevante wijziging bestaat uit het vervallen van de wachtruimte bij
Steenwijkerland die gedeeltelijk over het noordelijke deel van de gemeente Meppel was
geprojecteerd. Door het vervallen van deze wachtruimte zullen er geen vliegtuigen over
Meppeler grondgebied vliegen van of naar vliegveld Lelystad.
Memo fietsparkeren centrum Meppel
Besluit: 1. Kennis te nemen van de memo fietsparkeren centrum Meppel.
2. De memo fietsparkeren centrum Meppel ter info aan te bieden aan de raad.
- Samenvatting: Er is een onderzoek uitgevoerd naar de fietsenstallingen in het centrum
van Meppel. Hierbij is gekeken naar zowel de vraag als het aanbod. In een memo aan de
raad is het onderzoek samengevat en zijn de knelpunten in beeld gebracht.
Samenwerking Drentse gemeenten - Raad voor de Kinderbescherming
Besluit: 1. In te stemmen met het samenwerkingsprotocol Drentse gemeenten - Raad
voor de Kinderbescherming, regioteam Drenthe.
2. Wethouder J. de Vos door de burgemeester te machtigen om namens burgemeester &
wethouders van de gemeente Meppel het protocol te ondertekenen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het
samenwerkingsprotocol Drentse gemeenten - Raad voor de Kinderbescherming,
regioteam Drenthe.
Stand van zaken uitvoering motie opt-in-systeem reclamedrukwerk
Besluit: 1. In te stemmen met de verdere uitvoering van de motie, zoals verwoord in een
memo aan de raad.
2. De raad via een memo te informeren over de stand van zaken uitvoering motie
opt-in-systeem reclamedrukwerk.
- Samenvatting: In afwachting van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam is de
uitvoering van de 30 juni 2017 aangenomen motie met betrekking tot invoering van een
lokaal verbod voor ongeadresseerd reclamedrukwerk door burgemeester & wethouders
aangehouden. Inmiddels is uitspraak gedaan en is bekend dat de folderbranche tegen de
uitspraak in beroep is gegaan. Met een memo informeren burgemeester & wethouders de
raad over de stand van zaken van de rechterlijke procedures en de verdere uitvoering
van de motie.
Verdeling van bijdragen uit Aanjaagbudget Maatschappelijke Initiatieven 2018
Besluit: 1. In te stemmen met de adviezen van de aanjaagcommissie over de verdeling
van het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven 2018. En voor € 188.899 uit te
keren uit het aanjaagbudget en voor € 26.900 uit de provinciale regeling
dorpsinitiatieven.
2. De raad door middel van een memo te informeren over de verdeling van de bijdragen
uit het aanjaagbudget 2018.
3. De onafhankelijke aanjaagcommissie te vragen een overall terugblik op te leveren van
hun ervaringen. En hiervan een verslag uit te brengen ten behoeve van het nieuwe
college van burgemeester & wethouders.
- Samenvatting: In het collegeprogramma 2014-2018 Inzet gevraagd hebben
burgemeester & wethouders aangegeven deze periode te gaan werken met een

aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven. Met het budget stimuleert het college
burgers, maatschappelijke instellingen en ondernemers om met initiatieven te komen die
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Meppel. Dit is het laatste jaar waarin de
gemeente werkt met dit budget. Bijna 50 initiatieven zijn ingediend om in aanmerking te
komen voor een bijdrage. Een onafhankelijke aanjaagcommissie heeft burgemeester &
wethouders geadviseerd om 25 initiatieven een bijdrage van in totaal € 188.899 uit het
aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven uit te keren. Vier initiatieven kwamen in
aanmerking voor cofinanciering uit de provinciale regeling dorpsinitiatieven. Daardoor
kan € 26.920 uit deze regeling gefinancierd worden.

