Besluitenlijst B&W 13 maart 2018
Subsidie overdrachtsdocument leerlingen basisscholen
Besluit: Een eenmalige onderwijsachtenstandenbeleid (OAB) subsidie van € 5.530
verstrekken aan Logopediepraktijk Verbalis voor het ontwikkelen en het implementeren
van een uniform overdrachtsformulier voor alle kinderen in Meppel die naar de
basisschool gaan.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het verstrekken van een
onderwijsachtenstandenbeleid-subsidie voor de uitvoering van een uniform
overdrachtsformulier voor alle kinderen die naar de basisschool gaan. Met dit formulier
kan de school direct bij de start aanpak van onderwijsachterstand inzetten.
Grondprijzennota 2018
Besluit: 1. De grondprijzennota 2018 vast te stellen;
2. In te stemmen met een toelichtende memo en de grondprijzennota 2018 ter
kennisgeving te verzenden aan de raad.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten de grondprijzennota 2018
vast te stellen.
Motie alliantie tegen kindermarketing ongezonde voeding
Besluit: 1. De motie kindermarketing uit te voeren en de partnerovereenkomst te
tekenen;
2. De portefeuillehouder namens de burgemeester te machtigen de overeenkomst te
tekenen;
3. De raad via een memo alliantie tegen kindermarketing te informeren.
- Samenvatting: De raad heeft een motie aangenomen om aan te sluiten bij de alliantie
tegen kindermarketing ongezonde voeding. Burgemeester & wethouders hebben een
besluit genomen over de uitvoering van deze motie en informeren de raad met een
memo.
Beëindiging reciprociteitsovereenkomst met Woonconcept
Besluit: 1. Instemmen met voorliggende vaststellingsovereenkomst ten behoeve van de
beëindiging van de reciprociteitsovereenkomst met Stichting Woonconcept;
2. Instemmen met de uitgifte van de in de vaststellingsovereenkomst aangemerkte
locaties voor de bouw van sociale huurwoningen.
- Samenvatting: Gemeente en Stichting Woonconcept hebben overeenstemming bereikt
over beëindiging van de reciprociteitsovereenkomst, die voor het laatst is gewijzigd in
2011. Woonconcept doet afstand van rechten op de bouw van vrije sector koopwoningen
in ruil voor de beschikbaarheid van bouwlocaties voor sociale woningbouw waarmee de
corporatie in staat wordt gesteld om invulling te geven aan de prestatieafspraken. De
afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Overeenkomst met Scheepswerf Wout Liezen transformatiegebied Noordpoort
Besluit: 1. In te stemmen met de pre-anterieure overeenkomst herontwikkeling
Scheepswerf Wout Liezen Meppel
2. Wethouder Stam te machtigen de pre-anterieure overeenkomst te ondertekenen
namens het college van burgemeester & wethouders.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het sluiten van een preanterieure overeenkomst met scheepsbouw- en reparatiewerf Wout Liezen. Doel van de
overeenkomst is het maken van afspraken, zodat kan worden vastgesteld of de
beëindiging van de scheepswerf en de transformatie van het terrein naar andere functies
op termijn haalbaar is.

Kaderbrieven gemeenschappelijke regelingen
Besluit: 1. Op de kaderbrief van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD
Drenthe) de zienswijze in te dienen dat de in de financiële meerjarenbegroting
opgenomen indexering voor kostenstijgingen geen automatisme mag zijn.
Kostenstijgingen mogen enkel doorberekend worden nadat is aangetoond dat deze niet
zijn op te vangen in de begroting.
2. Op de kaderbrief van het Recreatieschap Drenthe de zienswijze in te dienen dat de in
de financiële meerjarenbegroting opgenomen indexering voor kostenstijgingen geen
automatisme mag zijn. Kostenstijgingen mogen enkel doorberekend worden nadat is
aangetoond dat deze niet zijn op te vangen in de begroting.
3. Op de kaderbrief van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD Drenthe) de zienswijze in te
dienden dat de VRD beter vooraf moet motiveren en consulteren voor dat er voorstellen
worden gedaan om het takenpakket uit te breiden. Uitgangspunt moet zijn dat eventuele
extra taken en activiteiten uit het bestaande middelen bekostigd moeten worden,
bijvoorbeeld door efficiënter te werken of keuzes te maken in het takenpakket.
Specifiek hebben wij problemen met het vervangen van de impulsgelden door een
structurele bijdrage van de gemeenten. Deze middelen waren vanaf 2015 beschikbaar
om een kwaliteitsimpuls te geven aan omgevingsveiligheid. Dit zou na deze impuls in het
reguliere werk verwerkt moeten zijn.
In de kaderbrief wordt gesproken over de inzet van de VRD bij incidenten anders dan een
klassiek fysiek incident. Afgesproken is dat er eerst en alleen een verkennend onderzoek,
samen met de netwerkpartners, uitgevoerd wordt. De extra financiële middelen voor een
verkennend onderzoek zijn nodig. De gevraagde extra € 300.000 is daarmee geen
vanzelfsprekendheid.
4. Op de kaderbrief van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) geen zienswijze in te
dienen.
5. Op de kaderbrief van Reestmond geen zienswijze in te dienen.
6. Een afschrift van de zienswijzen naar de raad te sturen.
- Samenvatting: De gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt
moeten jaarlijks een kaderbrief sturen met daarin de inhoudelijke en financiële kaders
voor de begroting van het volgende jaar. De gemeente krijgt de mogelijkheid om op deze
brieven te reageren. Burgemeester & wethouders hebben de kaderbrieven van de
Veiligheidsregio Drenthe, het Recreatieschap Drenthe en de GGD Drenthe beoordeeld.
In de kaderbrieven van GGD Drenthe en het Recreatieschap wordt er van uitgegaan dat
kostenstijgingen direct aan de deelnemende gemeenten doorberekend kunnen worden.
Burgemeester & wethouders zijn van mening dat deze organisaties de kostenstijgingen
waar mogelijk binnen hun bestaande begroting op dienen te vangen.
De Veiligheidsregio Drenthe stelt naast indexatie voor kostenstijgingen voor om extra te
investeren op diverse onderdelen. Burgemeester & wethouders spreken uit dat hierbij het
uitgangspunt moet zijn dat de Veiligheidsregio uitbreiding van haar takenpakket beter
dient te motiveren en waar mogelijk in de bestaande begroting dient op te vangen.

