Besluitenlijst B&W 7 juli 2020
Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe, begroting 2020 en voorstel nieuwe
verdeelsleutel 2021 e.v.
Besluit:
1. In te stemmen met de begroting 2020 van het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe
(ZVHD).
2. In te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de begroting
2020 van het ZVHD van € 1.645,-.
3. In te stemmen met het voorstel om vanaf 2021 de gemeentelijke bijdrage aan het
ZVHD te verdelen op basis van cofinanciering waarbij de gemeenten Hoogeveen, Assen
en Emmen eerst 20% van het totale bedrag onderling verdelen waarna een verrekening
volgt over de inwonersaantallen voor alle 12 gemeenten. 4. In te stemmen met het
voorstel om vanaf 2021 de bijdrage aan het ZVHD voor 50% uit programma 2, post
63300 en voor 50% uit het budget van het Sociaal Team te financieren.
Samenvatting:
Het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (VHD) is een organisatie waar complexe
ketenoverstijgende problematiek (zorg- en justitieel kader) opgepakt en gecoördineerd
wordt. Voor de uitvoering van deze taak door het ZVHD levert elke gemeente een
financiële bijdrage. De begroting van 2020 moest nog vastgesteld worden. Door de
Covid-19 heeft dit enige vertraging opgelopen. Voortaan wordt de financiële bijdrage
(aan het voorheen Veiligheidshuis) uit twee budgetten betaald: die van veiligheid en
zorg.
Continuering "De VoorzieningenWijzer"
Besluit:
1. De pilot "De VoorzieningenWijzer" om te zetten in een structureel aanbod binnen het
sociaal domein.
2. De investering a € 1.438,-- (éénmalig) en € 22.925,-- (jaarlijks) voor uitvoering in
2020/2021 ten laste te brengen van het armoedepreventiebudget.
Samenvatting:
Het college zet de pilot "De VoorzieningenWijzer" om in een structureel aanbod binnen
het sociaal domein van de gemeente Meppel.
Ondertekening petitie rond vluchtelingenkinderen in Griekenland
Besluit:
1. kennis te nemen van het standpunt van de provincie Drenthe
2. de petitie niet te ondertekenen
3. de vragen van Sterk Meppel conform memo te beantwoorden
4. bijgaande memo naar de raad te sturen
Samenvatting:
Het college heeft kennis genomen van het standpunt van de provincie Drenthe in de
kwestie rond de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hoewel het een schrijnende
situatie is, die ons aan het hart gaat, heeft het college besloten de petitie niet te
ondertekenen. Reden is dat ondertekenen zonder daadwerkelijk iets te kunnen doen
geen hout snijdt. Onze verantwoordelijkheid betreft de lokale opvang van vluchtelingen
vanuit AZC’s. De situatie van de vluchtelingenkinderen in Griekenland is een
rijksaangelegenheid.
Wijzigingsverordening Sociaal Domein 2020
Besluit:
1. De regeling Hulp Uit het Sociaalnetwerk voor de jeugdhulp in te voeren met
terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020.

2. Het afstandscriterium voor leerlingenvervoer naar speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs vast te stellen op 6 kilometer met ingang van schooljaar 2020-2021.
De Raad voor te stellen:
3. De wijzigingen in de verordening Sociaal Domein Meppel vast te stellen met
terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020, met uitzondering van artikel VI B en artikel III
B.
Samenvatting:
Het college stelt de gemeenteraad voor de verordening Sociaal Domein te wijzigen
wegens de uitvoering van de Perspectiefnota, lokale keuzes rondom de wetswijziging
minimumloon, juridische verbeteringen en de gewijzigde tarieven lijst 2020.
Ondertekening vernieuwde participantenovereenkomst Netwerk Dementie
Drenthe
Besluit:
1.De vernieuwde Participantenovereenkomst tussen de Stichting Netwerk Dementie
Drenthe en de gemeente Meppel te ondertekenen;
2.Een jaarlijkse subsidie van € 0,05 per inwoner beschikbaar te stellen aan het Netwerk
Dementie Drenthe;
3.De gemeente Borger-Odoorn aan te wijzen als penvoerende gemeente.
Samenvatting:
Het Netwerk Dementie Drenthe is ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma
Drenthe. Het netwerk is uitgegroeid tot een samenwerkingsverband waarin kennis van
dementie en aanbod van dementiezorg is samengebracht. Om de deelname van de
gemeente Meppel aan het Netwerk Dementie Drenthe formeel te bekrachtigen wordt er
een Participantenovereenkomst ondertekend. Daarnaast is de gemeente Coevorden
bereid om het netwerk financieel te ondersteunen. Het Netwerk Dementie Drenthe is
ontstaan uit het Landelijk Dementie Programma Drenthe. Het netwerk is uitgegroeid tot
een samenwerkingsverband waarin kennis van dementie en aanbod van dementiezorg is
samengebracht. Om de deelname van de gemeente Meppel aan het Netwerk Dementie
Drenthe formeel te bekrachtigen wordt er een Participantenovereenkomst ondertekend.
Daarnaast is de gemeente Meppel bereid om het netwerk financieel te ondersteunen.
Subsidievaststelling over de jaren 2016, 2017, 2018, 2019 – Stichting Meppeler
Uitdaging
Besluit:
De subsidie voor de Stichting Meppeler Uitdaging over de jaren 2016 t/m 2019 vast te
stellen op € 35.000,- totaal.
Samenvatting:
Het college heeft subsidies verleend aan de Stichting Meppeler Uitdaging voor uitvoering
van haar activiteiten in 2016, 2017, 2018 en 2019. Vaststelling van deze subsidies dient
nog plaats te vinden.
Gasaansluiting Namweg 4 en 6
Besluit:
De landelijke lijn zoals vastgelegd in de Gaswet te volgen en daarmee niet mee te
werken aan een gasaansluiting aan de Namweg 4 en 6 te Nijeveen.
Samenvatting:
Twee ondernemers die een nieuw bedrijfspand bouwen vragen het college van B&W in
overweging te nemen om gasaansluiting mogelijk te maken. Naast de extra kosten die
ermee gemoeid zijn voor de ondernemers wijzen zij naar de toekomstige mogelijkheden
van groen gas en waterstof door de gasleiding. De Gaswet en daarbij behorende Regeling
gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht biedt geen mogelijkheden om het voorliggende
verzoek te honoreren.

Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM) - ongevraagd advies
mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering
Besluit:
Akkoord te gaan met de reactie op het ongevraagd advies ASDM
mantelzorgondersteuning en mantelzorgwaardering.
Samenvatting:
De ASDM heeft een ongevraagd advies uitgebracht over de mantelzorg-ondersteuning en
mantelzorgwaardering. Reactie op dit ongevraagd advies moet nog plaatsvinden.
Art. 32 vragen VVD inzake Thuiszorg Take Care
Besluit:
Art. 32 vragen VVD inzake Thuiszorg Take Care
Samenvatting:
Vanuit de VVD zijn vragen gesteld naar aanleiding van een artikel op het platform voor
onderzoeksjournalistiek 'Follow the Money' (FTM) over Thuiszorg Take Care. Met de
beantwoording van de artikel 32 vragen wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen.
Wijziging tarieventabel 2020 Parkeerbelastingen
Besluit:
De raad voor te stellen: In te stemmen met de wijzigingen in de tarieventabel 2020
behorende bij de verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen.
Samenvatting:
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de wijzigingen in de tarieventabel 2020
behorende bij de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen. De
wijziging betreft een tekstuele wijziging door toevoeging van de parkeergarage Kromme
Elleboog en locaties flitsparkeren aan de tabellen en een aanpassing van de kaart. Dit om
inning van parkeergelden na ingebruikname van de parkeergarage en aanleg van
flitsparkeerplaatsen mogelijk te maken
Onderbouwing en achtergronden (Variantenstudie) ten behoeve van het kiezen
van een inspanningsniveau voor het programma duurzaamheid
Besluit:
1. Kennis te nemen van de concept-Variantenstudie;
2. Een voorlopige keuze te maken voor de voorkeursvariant zoals beschreven in
hoofdstuk 5 en deze uit te werken naar een conceptprogramma duurzaamheid met
financierings- en begrotingsvoorstel. De input zoals bedoeld onder punt 1 zal hierin
worden meegenomen.
3. In Q3 de voorkeursvariant, het conceptprogramma en conceptbegroting in samenhang
te behandelen in het College alvorens een definitieve versie op te stellen.
Samenvatting:
Het college heeft in december 2019 opdracht gegeven om een programma duurzaamheid
op te stellen. Het doel is een realistisch en samenhangend programma. Het is gericht op
een CO2 neutrale energievoorziening, een klimaatrobuuste inrichting van de ruimte,
circulaire economie en het optimaliseren van grondstoffeninzameling. Deze onderdelen
hebben veel gemeenschappelijke aspecten en kunnen elkaar versterken. Een
gezamenlijke ambitie (inspanningsniveau) is daarvoor de basis. Om hierin een keuze te
maken is een variantenstudie uitgevoerd. Deze leidt tot een voorkeursvariant die
vervolgens kan worden uitgewerkt in een concept programma.
Alle varianten hebben effect op de organisatie en financiën. In de PPN en het CUP zijn
geen middelen gereserveerd voor de periode na 2020. Daarom moet in alle gevallen een
financieel meerjarenperspectief worden uitgewerkt. Daarin zijn verschillende afwegingen
te maken, in samenhang met andere opgaves voor de gemeente. Daarom vragen we het
college om een voorlopige keuze te maken voor de voorkeursvariant, deze uit te werken

tot een conceptprogramma met begroting en als input mee te nemen in afwegingen
binnen de P&C cyclus, alvorens een definitieve keuze te maken.
Procesvoorstel indirecte subsidies en beheer sport accommodatie
Besluit:
1 Instemmen met het procesvoorstel en overgaan tot het consulteren van de
sportorganisaties.
2 Hierbij te focussen op de onderwerpen: locaties; eigendom en beheer financiering,
indirecte subsidies en tariefstelling.
3 De informatie uit de consultatie en het onderzoek te gebruiken voor een eerste aanzet
meerjaren voorstel.
4 Raad middels de memo te informeren over het proces.
Samenvatting:
De onderzoeken naar het beheerplan sportaccommodaties en de directe en indirecte
subsidies zijn zo ver gevorderd dat er een planning gemaakt kan worden voor het
bespreken met het veld en de raad. Uit de bevindingen komt naar voren dat er
verschillen bestaan tussen de verschillende gebruikers en hierover willen we met hen het
gesprek aangaan. In verband met de Corona-maatregelen moest dit uitgesteld worden
en willen we dit in het najaar (mits binnen de geldende RIVM kaders) laten plaatsvinden.
Verzameladvies vaststelling subsidies 2017 en 2018 boven de € 5.000,Besluit:
De verleende subsidies voor 2017 en 2018 conform bijlage vast te stellen.
Samenvatting:
Het college stelt een aantal verleende subsidies voor 2017 en 2018 vast. Dit betreft
subsidies waarvoor de subsidievaststellingen niet tijdig zijn verwerkt.
Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden: verdeling over gemeenten.
Besluit:
1. De memo voor kennisgeving aan te nemen.
2. De memo ter informatie naar de Raad te zenden.
Samenvatting:
In de bijgevoegde memo staat wat Meppel mag verwachten op basis van het
compensatiepakket Coronacrisis. De verdeling van het compensatiepakket vindt plaats
via het gemeentefonds. Voor Meppel is de eenmalige bijdrage ca. € 775.000. Dit pakket
bestrijkt de maanden maart, april en mei 2020.
Richtlijnen en planning programmabegroting 2021
Besluit: Vaststellen van de richtlijnen en planning van de begroting 2021.
Samenvatting: In bijgevoegde notitie zijn de technische uitgangspunten en de
aandachtspunten uit de circulaire van de provincie voor de komende
programmabegroting 2021 opgenomen.

