Besluitenlijst B&W 3 juli 2018
Aanwijzingsbesluit instellen betaald parkeren Ezingerweg
Besluit: Betaald parkeren in te stellen op een deel van de Ezingerweg.
- Samenvatting: Op een deel van de Ezingerweg wordt betaald parkeren ingesteld.
Bewoners kunnen een parkeerontheffing aanvragen.
Raadsvragen intentieovereenkomst Oevers S
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad over de intentieovereenkomst Oevers S.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden schriftelijke vragen van de
fractie van de ChristenUnie in de raad over een intentieovereenkomst met de gemeente
Staphorst over een onderzoek naar ontwikkeling van bedrijventerrein Oevers S.
Cliëntervaringsonderzoek 2017
Besluit: 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 2017;
2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning
2017 vrij te geven voor aanlevering bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport - Kwalititeitsinstituut Nederlandse Gemeenten;
3. De raad met een memo te informeren over het cliëntervaringsonderzoek WMO 2017.
- Samenvatting: De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten
onderzoek te laten doen naar ervaringen cliënten. De raad wordt met een memo in
kennis gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.
Teneur van het onderzoek is dat cliënten over het algemeen zeer te spreken zijn over de
dienstverlening van de gemeente Meppel. De uitkomsten van het onderzoek zijn door
burgemeester & wethouders vrijgegeven voor publicatie op www.waarstaatjegemeente.nl
Behandelvoorstel aangaande Wijziging statuten Stichting Het Burgerweeshuis
van Koninklijke Boom Uitgevers BV
Besluit: In te stemmen met de statutenwijziging van Stichting het Burgerweeshuis.
- Samenvatting: Het college stemt in met de wijziging van de statuten van Stichting Het
Burgerweeshuis. De rol en functie van deze stichting zijn veranderd. Er is geen wettelijke
basis meer voor directe invloed van het gemeentebestuur op de stichting. De stichting
richt zich op het verlenen van financiële steun ten behoeve van sociale en / of culturele
doeleinden ten dienste van de gemeente Meppel en haar inwoners.
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018
Verslag 2017 toezicht en handhaving bouw, milieu en openbare ruimte
Vaststelling Landelijke Handhavingsstrategie
Besluit: 1. Het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018
vast te stellen;
2. Het jaarverslag toezicht en handhaving bouw, milieu en openbare ruimte 2017 vast te
stellen;
3. De landelijke handhavingsstrategie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vast te
stellen;
4. Het uitvoeringsprogramma 2018 en het jaarverslag 2017 ter kennisname naar de raad
te sturen.
- Samenvatting: Jaarlijks stellen burgemeester & wethouders het
handhavingsuitvoeringsprogramma voor bouw, milieu en openbare ruimte en het
jaarverslag toezicht en handhaving bouw, milieu en openbare ruimte vast. Tevens is de
landelijke handhavingsstrategie voor taken uit de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht vastgesteld. Hiermee sluit Meppel aan op een landelijk kader voor
handhaving.

Beschikking 2017 & subsidie 2018 ondernemersfonds
Besluit: 1. De subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel over 2017 vast te
stellen op € 214.255.
2. Een subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel voor 2018 te verlenen van
maximaal € 209.448.
3. Een voorschot op deze subsidie te verlenen van € 188.503.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben de subsidie aan het
ondernemersfonds voor 2017 definitief vastgesteld en de subsidie voor 2018 verleend.
In 2016 is het ondernemersfonds geëvalueerd en is besloten het fonds tot en met 2021
voort te zetten. Het ondernemersfonds draagt onder meer bij aan activiteiten van
ondernemersorganisaties ICC-PMM en MHV. Daarnaast waren er bijdragen aan onder
meer Beurs Uit in Nijeveen, de inventarisatie van asbestdaken van LTO en het
ondernemerspunt Regiocampus.

