Besluitenlijst B&W 16 januari 2018
Leges reisdocumenten & rijbewijzen
Besluit: De Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering
van leges vast te stellen.
- Samenvatting: Bij het opstellen van de tarieventabel 2018 waren de maximale tarieven
voor reisdocumenten en rijbewijzen nog niet ontvangen van de rijksoverheid. De
maximale tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen in 2018 zijn inmiddels door de
betreffende ministeries vastgesteld. Burgemeester & wethouders passen daarom de
tarieventabel aan.
Subsidie 2018 onderwijsachterstandenbeleid
Besluit: Conform het overzicht toetsing en beoordeling aanvragen 2018
onderwijsachterstandenbeleid (OAB) de volgende subsidies te verlenen:
a. Aan de voorschoolse voorzieningen een totale OAB subsidie van € 132.282 voor de
uitvoering van scholing, aanschaf materiaal, inzet interne begeleider / voor en
vroegschoolse educatie (VVE) specialist voor de doelgroep en ouderbetrokkenheid.
b. Aan de basisscholen een totale OAB subsidie van € 83.580 voor de uitvoering van de
doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid, extra begeleiding en taalaanbod voor de
doelgroepkinderen.
c. Aan Welzijn MensenWerk, Bibliotheek Meppel en Icare een totale OAB subsidie van
€ 104.905 voor de uitvoering van thuisprogramma's, boekstart en toeleiding en
begeleiding van de doelgroepkinderen naar een voorschoolse voorziening.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen diverse OAB subsidies aan
voorschoolse voorzieningen, basisscholen, Welzijn MensenWerk, Icare en de bibliotheek
voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van het bestrijden van
onderwijsachterstanden. De activiteiten hebben als doel de onderwijsachterstand bij de
doelgroepkinderen zoveel mogelijk te verminderen. Deze aanpak zal door de basisschool
in de groepen 1 en 2 gecontinueerd worden.
Tijdelijke inhuur fysiek domein dekken uit extra opbrengsten 2018
Besluit: De opbrengsten uit de bouwleges 2018 in te zetten voor de tijdelijke inhuur van
2 fte voor het team backoffice van de afdeling klantcontacten.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders gaan de tijdelijke inhuur van 2
medewerkers voor de afdeling klantcontacten team backoffice uit de extra
legesopbrengst 2018 betalen.
Motie raad goene leges
Besluit: De raad met een memo te informeren over het onderzoek naar de mogelijkheden
over toepassing van groene leges. Wethouder Stam neemt met betrekking tot de
beantwoording van de motie een minderheidsstandpunt in.
- Samenvatting: 28 september 2017 heeft de raad burgemeester & wethouders in een
motie gevraagd de mogelijkheden van toepassing groene leges nader te onderzoeken.
Burgemeester & wethouders geven nu antwoord.
Raadsvragen parkeren centrum Meppel
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad over het parkeren in het centrum van Meppel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
VVD in de raad over parkeren in het centrum van Meppel.

