Besluitenlijst B&W 22 augustus 2017
Ontwerp bestemmingsplan Nijeveen - appartementen Burgemeester Van
Veenlaan
Besluit: 1. In te stemmen met de reactienota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan
Nijeveen - appartementen Burgemeester Van Veenlaan;
2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Nijeveen - appartementen
Burgemeester Van Veenlaan;
3. Het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen op
grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het ontwerp
bestemmingsplan Nijeveen - appartementen Burgemeester Van Veenlaan en leggen het
bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Burgemeester & wethouders stemmen eveneens in
met de reactienota inspraak en vooroverleg van dit bestemmingsplan. Het
bestemmingsplan moet de realisatie van 5 appartementen aan de Burgemeester Van
Veenlaan 5, 5a te Nijeveen mogelijk maken. Op het perceel staan nu een kleine woning
en een voormalige brandweerkazerne.
Raadsvragen over kindarmoede
Besluit: in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens artikel
32 reglement van orde van de fractie van Sterk Meppel over de aanpak kindarmoede.
- Samenvatting: Door de fractie van Sterk Meppel zijn schriftelijke vragen gesteld aan
burgemeester & wethouders over de aanpak kindarmoede. Aanleiding was onder meer
een artikel in de Meppeler Courant. Burgemeester & wethouders hebben de vragen
beantwoord.
Richtlijnen uitvoering gedragscode integriteit college 2015
Besluit: 1. Richtlijnen ten behoeve van de uitvoering van de artikelen 4.3, 5.2, 5.3 en 5.4
van de gedragscode integriteit college gemeente Meppel 2015 vast te stellen.
2. In te stemmen met een memo buitenlandse reis burgemeester Nottingham.
3. De raad conform de richtlijnen te informeren met een memo.
- Samenvatting: In geval een lid van het college van burgemeester & wethouders een
buitenlandse (dienst)reis maakt, waarvan de kosten voor rekening van anderen zijn dan
de gemeente zal hierbij moeten worden voldaan aan een aantal criteria, zoals bepaald in
de gedragscode integriteit college, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari
2016. Over de daarbij in acht te nemen procedures bestaat geen éénduidigheid. Ter
bevordering van de uniformiteit en transparantie heeft het college besloten richtlijnen op
te stellen voor het geval een lid van het college een buitenlandse (dienst)reis maakt en
de gedragscode integriteit college daarop van toepassing is.
Aandachtregeling gemeente Meppel en gemeente Westerveld
Besluit: 1. In te stemmen met de gezamenlijke aandachtregeling voor gemeente Meppel
en gemeente Westerveld 2017 ingaande 1 augustus 2017.
2. Aandachtregeling voor gemeente Meppel in te trekken per 1 augustus 2017.
- Samenvatting: Met het oog op de samenwerking tussen de gemeenten Meppel en
Westerveld en de samenvoeging van een aantal teams zijn de attentieregeling van
Meppel en de aandachtregeling van Westerveld samengevoegd tot één gezamenlijke
aandachtregeling. Deze is geactualiseerd en voldoet aan de werkkostenregeling en aan
het nieuwe hoofdstuk 3 van de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling uitwerkingsovereenkomst - CAR / UWO -, specifiek over het onderwerp jubilea.
De beide ondernemingsraden hebben ingestemd met de nieuwe aandachtregeling.

Bestuursrapportage 2017
Besluit: De raad voor te stellen: 1. De bestuursrapportage 2017 vast te stellen en
daarmee: a. Het gewijzigde overzicht van baten en lasten per programma vast te stellen
zoals opgenomen in de totaaltabel in hoofdstuk 6.1;
b. De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals genoemd in hoofdstuk 6.2.
c. Het resultaat van de bestuursrapportage 2017, € 272.000, toe te voegen aan de vrij
besteedbare reserve.
2. Een krediet van € 20.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een Piaggio voor
afvalinzameling.
- Samenvatting: Met de bestuursrapportage 2017 leggen burgemeester & wethouders
tussentijds verantwoording af over het jaar 2017 en geven tevens een prognose over
mutaties ten opzichte van de begroting 2017. De raad wordt voorgesteld de begroting
aan te passen voor de financiële effecten. Door deze effecten neemt het jaarresultaat
met € 272.000 toe.
Beleidsplan parkeren, herijking 2017
Besluit: 1. In te stemmen met de reactienota op het ontwerp beleidsplan parkeren en de
reacties terug te koppelen met de indieners van een zienswijze.
De raad voor te stellen: 2. Het beleidsplan parkeren, herijking 2017 vast te stellen en de
(verouderde) plannen parkeerbeleid gemeente Meppel, augustus 2008 en herijking
parkeerbeleid, 2012 in te trekken.
3. De tarieventabel voor 2018, behorende bij de verordening parkeerbelastingen vast te
stellen.
- Samenvatting: Het nieuwe beleidsplan parkeren, herijking 2017 omvat maatregelen
waarmee wordt ingespeeld op ontwikkelingen en actuele problemen in en rond het
centrum. De aanwezige parkeercapaciteit wordt beter benut door sturing met
parkeerduur en tarieven. De parkeeroverlast in de schil rond het centrum wordt beperkt
door uitbreiding van regulering en het bieden van meer gratis parkeermogelijkheden. De
mogelijkheden in Meppel worden beter onder de aandacht gebracht. Een meer
eenduidige tariefstructuur en regeling voor vergunningen, met minder uitzonderingen,
maakt dit makkelijker. Het plan heeft ter inzage gelegen en op basis van de reacties is
het plan aangescherpt.
Beslissing bezwaar tegen besluit volgens Wet openbaarheid van bestuur
Besluit: Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften het
bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit deels te herroepen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten overeenkomstig het
advies van de commissie bezwaarschriften een bezwaarschrift op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur gegrond te verklaren en het bestreden besluit deels te
herroepen. Dit betekent dat een bestreden e-mail grotendeels zonder doorhalingen
alsnog openbaar wordt gemaakt.
Vaststelling bestemmingsplan Meppel - Werkhorst 30
Besluit: De raad voor te stellen: 1. Het bestemmingsplan Meppel - Werkhorst 30 met
IMRO-code NL.IMRO.0119.Werkhorst30-BPC1 ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2e lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
3. Het beeldkwaliteitplan Werkhorst 30 vast te stellen ter vervanging van de
Welstandsnota 2005 voor de locatie Werkhorst 30.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan
Meppel - Werkhorst 30 en het beeldkwaliteitplan Werkhorst 30 vast te stelen. Het plan
omvat de nieuwbouw van 21 koopwoningen, zowel vrijstaande, 2-onder-1 kapwoningen
als rijwoningen, op het terrein van het voormalig Drenthe College aan de Werkhorst 30.
Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden
vastgesteld. Het is niet nodig een exploitatieplan vast te stellen.

Wijzigingen algemene plaatselijke verordening
Besluit: De raad voor te stellen de algemene plaatselijke verordening (APV) Meppel en
toelichting gewijzigd vast te stellen.
- Samenvatting: Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast van kracht. Met deze
wet hebben burgemeesters de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven
aan overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen. Deze wet maar ook actualisering
van een aantal APV artikelen vormen de aanleiding de APV aan te passen.
Raadsvragen over de samenwerking Meppel - Westerveld
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 reglement
van orde over de samenwerking Meppel - Westerveld.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen over de
samenwerking Meppel - Westerveld.
Raadsvragen over liggelden
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde over liggeld.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van Sterk
Meppel over liggelden.
Ontwikkeling woningbouw Koedijkslanden - Berggierslanden Noord
Besluit: 1. De uitgangspuntennotitie woningbouw KoeBerg Noord vast te stellen;
2. Instemmen met het verkavelingsplan woningbouw KoeBerg Noord (inclusief
parkeerbalans en memo groenplein);
3. De beeldkwaliteitparagraaf woningbouw KoeBerg Noord op grond van de artikelen 2 en
4 van de inspraakverordening gedurende zes weken ter inzage te leggen;
4. In te stemmen met de koop- / realisatieovereenkomst met Woonconcept;
5. De raad voor te stellen de grondexploitatie voor KoeBerg Noord vast te stellen en de
nog te realiseren kosten en opbrengsten te autoriseren;
6. De raad te informeren door middel van een memo.
- Samenvatting: Burgmeester & wethouders zijn voornemens om samen met
Woonconcept 42 sociale huurwoningen te ontwikkelen op de voormalige locatie van Het
Kompas en de Koedijkslandenschool. Hiervoor zijn een uitgangspuntennotitie en een
verkavelingsplan vastgesteld. Daarnaast ligt de beeldkwaliteitsparagraaf voor KoeBerg
Noord 6 weken ter inzage. De raad wordt gevraagd om budget te autoriseren voor de
ontwikkeling.
Uittredingsplan De Wolden uit gemeenschappelijke regeling Reestmond
Besluit: 1. Kennis te nemen van het voorstel uittredingsplan Gemeente De Wolden en het
rapport van Vijverberg Juristen.
2. Met een memo het voorstel uittredingsplan Gemeente De Wolden en het rapport van
Vijverberg Juristen ter consultatie aan de raad voor te leggen in de
commissievergadering van september 2017.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders leggen een voorlopig uittredingsplan en
een rapport van Vijverberg Juristen ter consultatie voor aan de raad. Het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reestmond heeft het voorlopig
uittredingsplan geaccordeerd op 31 juli 2017. De stukken hebben betrekking op het
uittreden van de gemeente De Wolden uit Reestmond.
Raadsvragen over afvalpas Arnhem
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van raadsvragen volgens
artikel 32 reglement van orde over de afvalpas Arnhem.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van raadsfractie van
de SP over afvalpassen en privacy.

Begroting Regio Zwolle
Besluit: Instemmen met tijdelijke verhoging van bijdrage aan Regio Zwolle met € 0,23
per inwoner gedurende de jaren 2018 en 2019. Dit te dekken uit de bestaande begroting.
- Samenvatting: De financiële bijdrage van Zwolle - Kampen Netwerkstad aan de Regio
Zwolle houdt op per 2018. Dit slaat een gat in de begroting van de Regio. Gezien het
doorlopende karakter van de inhoudelijke uitgaven, de geringe omvang van de huidige
organisatiekosten en de zojuist geformuleerde ambities van de Regio is kostenbeperking
niet aan de orde. Voorgesteld wordt de bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten
tijdelijk, voor twee jaar, te verhogen. Dit in afwachting van definitieve voorstellen voor
een nieuwe wijze van financiële organisatie van de Regio.
Memo over vragen tijdens de commissiebehandeling van de erfgoedverordening
Besluit: Burgemeester & wethouders stemmen in met een memo aan de raad over
erfgoedverordening en memo aan de raad te versturen
- Samenvatting: Met een memo beantwoorden burgemeester & wethouders vragen over
de erfgoedverordening die gesteld zijn tijdens de commissievergadering.

