Besluitenlijst B&W 11 juli 2017
Vaststelling besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding
Besluit: Het besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2017 vast te
stellen.
- Samenvatting: Door de samenwerking op het gebied van kwijtschelding met het
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) is het wenselijk om alle
gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de kwijtschelding. Voor het
verstrekken van de gegevens is een besluit van het college noodzakelijk. De privacy van
belastingplichtigen wordt hiermee gewaarborgd.
Ondernemersfonds, subsidie 2017 & nieuwe overeenkomst
Besluit: 1. De subsidie-uitvoeringsovereenkomst 2017 - 2021 aan te gaan met de
Stichting Ondernemersfonds Meppel.
2. De subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel over 2016 vast te stellen op
€ 225.002.
3. Een subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel voor 2017 te verlenen van
maximaal € 214.500.
4. Een voorschot op deze subsidie te verlenen van € 193.050.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben de subsidie aan het
Ondernemersfonds voor 2016 definitief vastgesteld en subsidie voor 2017 verleend. In
2016 is het Ondernemersfonds Meppel geëvalueerd en is besloten het fonds tot en met
2021 voort te zetten. Het Ondernemersfonds droeg in 2016 onder andere bij aan de
activiteiten van ICC-PMM en de Meppeler Handelsvereniging. Daarnaast waren er
bijzondere bijdragen aan bijvoorbeeld de verlichting van de Meppeler bruggen,
Boerderij.School en de Meppeler Munt.
Snippergroenbeleid
Besluit: 1. De raad voor te stellen het snippergroenbeleid te wijzigen op de volgende
onderdelen: a. Toets groenbelang: Stroken gemeentegrond buiten de vigerende
uitgiftekaart, die al voor 2014 bij de privétuin zijn getrokken, te verkopen indien ze geen
onderdeel zijn van de groene hoofdstructuur (beleid zo doen we groen) en geen groene
bestemming hebben (bestemmingsplan).
b. Bestemmingsplan: Het gebruik als privétuin voor de te verkopen stroken mogelijk te
maken via een ontheffing of aanpassing van het bestemmingsplan.
c. Maatwerk: Het college de mogelijkheid te geven om gemotiveerd af te wijken van de
toets groenbelang (onderdeel 1a), zowel verruimend als beperkend.
d. Einde verhuur: De verhuurmogelijkheid te stoppen voor zowel bestaande als nieuwe
gevallen.
2. De details en uitvoeringsaspecten van het gewijzigde snippergroenbeleid vast te
stellen, zoals in bijlage Snippergroenbeleid Meppel 2017 is weergegeven.
3. Het vaststellen van de buurtkaarten te mandateren aan de afdelingsmanager
Openbare Ruimte.
- Samenvatting: In 2014 heeft de raad een motie aangenomen om het beleid van
snippergroen te herzien. Snippergroen is een complex vraagstuk en het heeft enige tijd
gevergd om dat nieuwe beleid in hoofdlijn en detail uit te werken. Burgemeester &
wethouders stellen de raad voor om stroken buiten de uitgiftekaart om te toetsen aan
het groenbelang. Te koop worden stroken buiten de groene hoofdstructuur, zonder
groenbestemming, die al ten tijde van de luchtfoto 2014 bij de privétuin zijn getrokken.
Stroken binnen de hoofdstructuur of met groenbestemming wil de gemeente terug in
beheer. Het snippergroenbeleid wordt eindig, wat betekent dat verhuur stopt.
Burgemeester & wethouders zullen het snippergroen vervolgens actief en per buurt
aanpakken.

Vaststelling bestemmingsplan Meppel - Berggierslanden 2017
Besluit: De raad voorstellen: 1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen en de
daarin opgenomen gemeentelijke reactie en de indieners van de zienswijzen hierover
schriftelijk te informeren;
2. Het bestemmingsplan Meppel -Berggierslanden 2017 met planidentificatie
NL.IMRO.0119.Berggiersl2015-BPC1 ongewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 1e lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan
Meppel - Berggierslanden 2017 ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te
stellen. Het plan betreft een actualisatie van de vigerende bestemmingsplannen voor de
wijk Berggierslanden.
Gedoogbeschikking stallen van trailers Industrieweg 17 Meppel
Besluit: 1. Het stallen van trailers op de locatie Industrieweg 17 te Meppel te gedogen
met ingang vanaf 14 augustus 2017, tot uiterlijk 1 mei 2018 of zoveel eerder de
omgevingsvergunning is verleend.
2. De afhandeling van de aanvraag om een gedoogbeschikking te mandateren aan de
teamleider Klantcontacten.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om het stallen van trailers
op de locatie Industrieweg 17 te Meppel vanaf 14 augustus 2017 te gedogen.
Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Besluit: 1. Het bestuursconvenant Publiek Vervoer Groningen Drenthe aan te gaan;
2. Deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek
Vervoer Groningen Drenthe;
3. De raad voor te stellen toestemming te verlenen voor deelname aan de
gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen
Drenthe;
4. In te stemmen met de werving van de directeur van de uitvoeringsorganisatie Publiek
Vervoer Groningen Drenthe conform het bijgevoegde functieprofiel;
5. De burgemeester verleent volmacht aan wethouder Koning om het bestuursconvenant
namens de gemeente Meppel te ondertekenen.
- Samenvatting: Alle colleges in Groningen en Drenthe hebben besloten samen te werken
onder de noemer Publiek Vervoer, door een gezamenlijke aanbesteding en het oprichten
van een kleine bedrijfsuitvoeringsorganisatie. De realisatie van de
bedrijfsuitvoeringsorganisatie wordt gestart door:
· Het kiezen en regelen van een juridische rechtsvorm voor de uitvoeringsorganisatie
Publiek Vervoer Groningen Drenthe;
· Het werven van een directeur, die als kwartiermaker de verdere inrichting van de
bedrijfsuitvoeringsorganisatie gaat verzorgen.
Aanpassing pilot praktijkondersteuning huisartsen (POH) jeugd
Besluit: 1. In te stemmen met de aanpassing van de pilot POH Jeugd met een urenuitbreiding van 24 naar 46 uur voor de periode september - december 2017.
Samenvatting:
Burgemeester & wethouders hebben ingestemd met de aanpassing van de pilot POH
Jeugd waarbij voor de periode 1 september tot 31 december 2017 een uren-uitbreiding
zal plaatsvinden.
Motie paarse krokodillenbrigade
Besluit: in te stemmen met een memo aan de raad over de paarse krokodillenbrigade.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad met een memo over
motie paarse krokodillenbrigade.

