Besluitenlijst B&W 24 januari 2017
Ontwerpbestemmingsplan Meppel Buitengebied, herziening Oosterboerweg 101
Besluit: 1. In te stemmen met de reactienota overleg bestemmingsplan Meppel Buitengebied, herziening Oosterboerweg 101;
2. In te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening
Oosterboerweg 101;
3. Het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage te leggen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het
ontwerpbestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Oosterboerweg 101 en
leggen het plan ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan biedt de mogelijkheid om een
tweede woning te realiseren op het perceel Oosterboerweg 101 Meppel.
Gemeentefonds - Decembercirculaire 2016
Besluit: De raad te informeren over de Decembercirculaire 2016 en de analyse voor
Meppel.
Samenvatting: De Decembercirculaire 2016 over het Gemeentefonds bevat
mededelingen over de algemene uitkering, decentralisaties sociaal domein en andere
decentralisatie- en integratie-uitkeringen. Burgemeester & wethouders informeren de
raad over de gevolgen.
Kaderbrieven gemeenschappelijke regelingen GGD, RUD, Reestmond en VRD
Besluit: 1. Op de kaderbrief van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe)
de zienswijze in te dienen dat de gemeente Meppel niet akkoord gaat met de
voorgestelde indexatie van de bijdrage voor 2018 met 2,3 %.
2. Op de kaderbrief van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) geen zienswijze in te dienen.
3. Op de kaderbrief van Reestmond geen zienswijze in te dienen.
4. Op de kaderbrief van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD Drenthe)
geen zienswijze in te dienen.
5. De reacties op de kaderbrieven met een memo ter consultatie voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Samenvatting: De diverse gemeenschappelijke regelingen waar Meppel aan deelneemt
moeten jaarlijks een kaderbrief naar de gemeente sturen met daarin de inhoudelijke en
financiële kaders voor de begroting van het volgende jaar. De gemeente krijgt de
mogelijkheid om op deze brieven te reageren. Burgemeester & wethouders hebben de
kaderbrieven van RUD, Veiligheidsregio, Reestmond en GGD beoordeeld. De kaderbrief
van de RUD geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze gaat
over de indexatie van de bijdrage van de deelnemers met 2,3 % die de RUD per 2018
voorstelt. Burgemeester & wethouders zijn van mening dat de RUD eventuele
kostenstijgingen in zijn eigen begroting op moet kunnen vangen.
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Besluit: De raad voor te stellen om de verordening voor het periodiek onderzoek door het
college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde
bestuur aan te passen.
- Samenvatting: De huidige verordening voor het periodiek onderzoek naar de
doelmatigheid en doeltreffendheid van het door burgemeester & wethouders gevoerde
bestuur verplicht burgemeester & wethouders tot het doen van 3 à 4 onderzoeken per
jaar. Aan dit vereiste wordt in de praktijk niet voldaan. Burgemeester & wethouders
vragen de raad om de voorgeschreven frequentie van het doen van onderzoeken uit de
verordening te verwijderen en de verordening gewijzigd vast te stellen.

Grondprijzennota 2017
Besluit: 1. De grondprijzennota 2017 vast te stellen;
2. In te stemmen met de toelichtende memo en de grondprijzennota 2017 voor
kennisgeving te verzenden aan de gemeenteraad.
Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de grondprijzennota 2017 vast.
Adviesraad Sociaal domein over gewijzigde verordeningen Wmo en Jeugdwet
Besluit: 1. Het advies en de vragen van de Adviesraad Sociaal Domein conform een
bijlage te beantwoorden.
2. De beantwoording van de vragen door middel van een memo ter informatie toe te
sturen aan de raad.
Samenvatting: De verordeningen Wmo en Jeugdwet zijn 22 december 2016 door de raad
vastgesteld. Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein heeft voor de gewijzigde
verordeningen van de Wmo en Jeugdwet een ander tijdspad gehad dan de verordeningen
zelf. Dit is mede gekomen door de installatie en nieuwe werkwijze van de Adviesraad
Sociaal Domein sinds 8 november 2016. In goed overleg zijn er afspraken gemaakt over
de route en de tijdstippen van het advies. Het antwoord op het advies is nu door
burgemeester & wethouders gegeven aan de Adviesraad Sociaal Domein.
Eénmalige subsidie Stichting UITburo Meppel
Besluit: Aan Stichting UITburo Meppel een éénmalige subsidie van €30.000 te
verstrekken in de kosten van de aangeschafte evenementenzuilen en deze subsidie te
verrekenen met de terug te betalen éénmalige subsidie in de vorm van een renteloze
geldlening van €35.000 in 2016.
Samenvatting: Burgemeester & wethouders besluiten om een éénmalige subsidie te
verstrekken aan Stichting UITburo Meppel in de opstartkosten.
Opdracht advisering en ontwikkeling Het Vledder
Besluit: 1. Externe ondersteuning in te huren ten behoeve van de volgende fase in de
ontwikkeling van Het Vledder;
2. Ten laste van de (negatieve) GREX Het Vledder opdracht te verlenen aan Rizoem BV in
de persoon van Dick Janssens voor de periode tot 1 juli 2017 met een maximumbedrag
van €35.000.
3. De gemeenteraad met een memo te informeren.
Samenvatting: Onlangs is het voorbereidingsbesluit genomen voor Het Vledder. Om de
ontwikkeling van het gebied vanuit de gemeente een boost te geven en specifieke
(onafhankelijke) kennis van projectontwikkeling in complexe processen binnen te halen
zijn twee partijen gevraagd offertes in te dienen. De keuze is gevallen op Dick Janssen
van Rizoem omdat vergelijkbaar project (Kromme Elleboog) geleid heeft tot een
significante versnelling in de processen met inachtneming van gezamenlijke belangen.
Rizoem BV wordt opdracht gegeven namens de gemeente de begeleiding van de
ontwikkeling van Het Vledder te begeleiden als opmaat naar het nieuwe
bestemmingsplan. Ontwikkelaar TBI/Koopmans is van het voornemen op de hoogte en
kan zich hier in vinden.

