Besluitenlijst B&W 20 september 2016
Vaststelling diverse subsidies boven € 5.000 - Scala, Cultureel Centrum Meppel
De Plataan en Welzijn MensenWerk - 2013 en 2014
Besluit: De verleende subsidies 2013 en 2014 aan Scala, Cultureel Centrum Meppel De
Plataan en Welzijn MensenWerk vast te stellen.
- Samenvatting: Subsidies verleend aan Scala, De Plataan en Welzijn MensenWerk voor
activiteiten in de periode 2013 en 2014 zijn door burgemeester & wethouders
vastgesteld. Het betreft subsidies van meer dan € 5.000.
Raadsvragen over memo regeling dorpsinitiatieven
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van raadsvragen van de ChristenUnie over
het Wijkplatform Rogat.
- Samenvatting: Door de fractie van de Christen Unie zijn vragen gesteld naar aanleiding
van de memo dorpsinitiatieven.
Reactie amendementen, moties & toezeggingen Perspectiefnota 2017-2020
Besluit: 1. Een memo met de reactie op de amendementen, moties en toezeggingen
Perspectiefnota 2017-2020 naar de raad zenden.
2. Een memo tijdige uitwerking en financiële vertaling Perspectiefnota naar de raad te
zenden.
- Samenvatting: In de vergadering van 30 juni en 1 juli heeft de raad de Perspectiefnota
2017-2020 vastgesteld. Met een memo geven burgemeester & wethouders hun
interpretatie van de aangenomen amendementen en moties. Daarnaast wordt ingegaan
op toezeggingen die zijn gedaan tijdens de raadsbehandeling van de Perspectiefnota
2017-2020. In een separaat memo reageren burgemeester & wethouders op het
amendement 4: tijdige uitwerking en financiële vertaling Perspectiefnota.
Archiefverordening 2016
Besluit: De raad voor te stellen de archiefverordening gemeente Meppel 2016 vast te
stellen.
- Samenvatting: In verband met gewijzigde landelijke wet- en regelgeving dient er een
nieuwe archiefverordening van de gemeente Meppel te worden vastgesteld.
Burgemeester & wethouders stellen de raad voor een nieuwe archiefverordening vast te
stellen en de bestaande archiefverordening uit 2010 in te trekken.
Raadsvragen over resultaten FNV-rapport juridische toetsing huishoudelijk
hulpbeleid
Besluit: Raadsvragen inzake huishoudelijke hulp te beantwoorden.
- Samenvatting: De raadsvragen over huishoudelijke hulpbeleid zijn beantwoord.
Huishoudelijke hulp is onderdeel van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en
wordt op maat verstrekt. Er is in de beleidsregels aansluiting gezocht bij het CIZ
(Centrum indicatiestelling zorg) - protocol en de inwoner ontvangt door middel van een
gespreksverslag en een beschikking duidelijkheid in welke activiteiten er moeten worden
verricht en hoeveel tijd hieraan moet worden besteed.
Ontwerp bestemmingsplan Nijeveen - Spijkerserve V en geluidzone en
anterieure overeenkomst
Besluit: 1. De anterieure overeenkomst aan te gaan voor de ontwikkeling van de
uitbreiding van bedrijventerrein Spijkerserve te Nijeveen.
En vervolgens:
2. In te stemmen met de nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Nijeveen Spijkerserve V en geluidzone.

3. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Nijeveen - Spijkerserve V en
geluidzone.
4. Het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen op
grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, evenals de zakelijke beschrijving inzake
het aangaan van de anterieure overeenkomst te publiceren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het ontwerp
bestemmingsplan Nijeveen - Spijkerserve V en geluidzone en leggen deze voor een
periode van 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan omvat de uitbreiding van
bedrijventerrein Spijkerserve in Nijeveen, een herverkaveling van het naastgelegen
bestaande bedrijfsperceel en een aanpassing van de geluidszone van Spijkerserve.
Burgemeester & wethouders zijn ten behoeve van deze particuliere ontwikkeling een
anterieure overeenkomst aangegaan met de initiatiefnemer. In de anterieure
overeenkomst zijn bepalingen opgenomen over de aanleg van openbare voorzieningen
voor de uitbreiding van het bedrijventerrein en het wettelijk verplicht kostenverhaal op
grond van de Grondexploitatiewet.
Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016
Besluit: 1. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 vrij te geven voor aanlevering bij het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Kwaliteitsinstituut Nederlandse
Gemeenten (KING).
2. De raad met een memo en op het informatieplein te informeren over het
cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016.
- Samenvatting: In het kader van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) heeft de
gemeente onderzoek verricht naar de ervaringen van de Wmo cliënten. De uitkomsten
van dit onderzoek zijn door burgemeester & wethouders vrijgegeven voor publicatie op
www.waarstaatjegemeente.nl De raad wordt door middel van een memo en op het
informatieplein in kennis gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.

