Besluitenlijst B&W 19 december 2017
Kwaliteitsverslag 2017 Icare JGZ 0-4 jaar
Besluit: Burgermeester & wethouders nemen kennis van kwaliteitsverslag 2017 van Icare
JGZ 0-4 jaar en zenden het aan de raad.
- Samenvatting: Sinds 2014 voert Icare voor de gemeenten Meppel, Coevorden, Tynaarlo
en Aa en Hunze de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uit. In bestuurlijk overleg is in 2014
aangegeven dat de vier gemeenten willen weten of Icare de dienstverlening op orde
heeft en houdt. Dit heeft in 2015 geleid tot een eerste kwaliteitsverslag met aandacht
voor de kwaliteit en de financiële huishouding. In 2015 is door de gemeenten
afgesproken dat jaarlijks een rapport wordt uitgebracht. Vanaf 2018 wordt het
kwaliteitsrapport onderdeel van de jaarlijkse verantwoording van de verleende subsidie.
Subsidies boven € 5.000 voor 2018
Besluit: 1. Voor 2018 subsidie te verlenen aan organisaties en instellingen.
2. Bij de subsidie van MZ&PC De Reest en stichting Dorpshuis Nijeveen - De Schalle - af
te zien van het opvragen van een accountantsverklaring bij de verantwoording, op grond
van artikel 19 lid 3 van de algemene subsidieverordening.
- Samenvatting: Jaarlijks vragen organisaties en instellingen bij de gemeente subsidie
aan. Zo ook voor 2018. Op subsidieaanvragen boven de € 5.000 of boven € 15.000 bij
subsidies waarop nadere regels van toepassing zijn - sport, amateurkunst, evenementen
en buurt- en speeltuinverenigingen - wordt door burgemeester & wethouders beslist.
Actualiseren informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen (BRP) en
waardedocumenten en resultaten zelfevaluatie BRP, paspoorten en
identiteitskaart (NIK)
Besluit: 1. Het informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten - versie 7.0 inclusief bijlagen en procedures vast te stellen en het informatiebeveiligingsplan BRP en
waardedocumenten - versie 6.0 - met bijbehorende bijlagen en procedures in te trekken.
2. Kennis te nemen van de rapportage beleid BRP.
3. Kennis te nemen van de managementrapportage zelfevaluatie BRP en het
bijbehorende uittreksel zelfevaluatie BRP te ondertekenen en versturen aan de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens.
4. Aan de burgemeester: Kennis te nemen van de rapportage paspoorten en NIK.
5. Aan de burgemeester: Kennis te nemen van de managementrapportage zelfevaluatie
paspoorten en NIK en het uittreksel zelfevaluatie paspoorten en NIK te ondertekenen en
versturen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders vervangen het informatiebeveiligingsplan
Basisregistratie Personen (BRP) met bijbehorende procedures en bijlagen door een
vernieuwde versie informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten.
Burgemeester & wethouders hebben hebben kennis genomen van de uitkomst van de
zelfevaluatie BRP. De uitkomst van de zelfevaluatie wordt verstuurd aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
De burgemeester heeft kennis genomen van de uitkomst van de zelfevaluatie paspoorten
en identiteitskaart (NIK). De uitkomst van de zelfevaluatie paspoorten en NIK wordt
verstuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Uitvoering motie Wsw-dienstverbanden Reestmond
Besluit: 1. In te stemmen met de uitvoering van de motie definitieve oplossing tijdelijke
Wsw-dienstverbanden d.d. 18 mei 2017;
2. De overeenkomst met Reestmond aan te gaan voor de inkoop van het formeel
werkgeverschap voor de tijdelijke dienstverbanden;

3. De uitvoeringsbevoegdheden van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in verband
met de inkoop (van het formele werkgeverschap) over te dragen aan Reestmond;
4. De financiële consequenties van dit besluit over 2018 te verwerken in de
bestuursrapportage 2018 en het meerjarenperspectief op te nemen in de perspectiefnota
2019-2022;
5. De raad te informeren met een memo over de uitvoering van de motie.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten een
dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Reestmond. De medewerkers krijgen per
1 januari 2018 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Reestmond en op deze
arbeidsovereenkomst is de CAO Sociale Werkvoorziening van toepassing. Op deze wijze
geven burgemeester & wethouders uitvoering aan de motie van de raad om een
definitieve oplossing te bieden voor de Wsw-dienstverbanden.
Handboek vervanging en vervangingsbesluit papieren archiefbescheiden
Besluit: 1. Het handboek vervanging gemeente Meppel 2017 vast te stellen.
2. Het besluit tot vervanging archiefbescheiden gemeente Meppel 2017 vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben het handboek vervanging
gemeente Meppel 2017 vastgesteld. Doel van het handboek is het vastleggen van de
beleidsmatige, procesmatige en technische inrichting van de vervanging van de te
bewaren en de te vernietigen archiefbescheiden. Hiermee wordt de digitale versie van
een document aangeduid als brondocument in plaats van de papieren versie van het
document. Het handboek vervanging is de grondslag voor het vervangingsbesluit.
Burgemeester & wethouders hebben het besluit tot vervanging archiefbescheiden
gemeente Meppel 2017 - vervangingsbesluit - vastgesteld om over te gaan tot de
vervanging van de te bewaren en de te vernietigen archiefbescheiden.
Voorontwerpbestemmingsplan Meppel - Ziekenhuis 2018
Besluit: 1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Meppel - Ziekenhuis
2018;
2. Het bestemmingsplan op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
3. Voor het bestemmingsplan het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten;
4. Een planschadeverhaalovereenkomst aan te gaan met initiatiefnemer.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het
voorontwerpbestemmingsplan Meppel - Ziekenhuis 2018 en starten het vooroverleg met
de overlegpartners. Ook wordt het plan voor inspraak ter inzage gelegd. Met het nieuwe
bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt dat vervangende nieuwbouw kan plaatsvinden
voor het ziekenhuis. Separaat wordt een planschadeverhaalovereenkomst afgesloten.
Budgetoverheveling van 2017 naar 2018
Besluit: De raad voor te stellen: 1. Een bedrag van € 25.000 incidenteel beschikbaar
gestelde middelen over te hevelen van 2017 naar 2018;
2. Een bestemmingsreserve budgetoverheveling in te stellen;
3. Na vaststelling van de jaarrekening 2017, de begroting 2018 hierop aan te passen.
- Samenvatting: In de begroting 2017 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld
voor activiteiten en projecten. Indien deze activiteiten niet zijn afgerond kan een verzoek
tot overheveling van het budget worden ingediend.
Mandatering coördinerende gemeente Hoogeveen
Besluit: 1. De coördinerende gemeente toestemming geven om, na instemming door het
volledige algemeen bestuurlijk overleg, nieuwe taken uit te voeren mits:
a. De maximale waarde per taak niet hoger is dan € 250.000.
b. Het gaat om direct te leveren zorg aan jeugdigen.
2. De coördinerende gemeente te mandateren voor uitvoering van onderstaande taken in
het jaar 2017
a. Subsidie academische functie
b. Jeugdbescherming en -reclassering consultatie en advies

3. De coördinerende gemeente te mandateren voor de uitvoering van de subsidie
lectoraat kindermishandeling voor de jaren 2017 en 2018.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders mandateren de coördinerende gemeente
Hoogeveen voor het uitvoeren van een aantal regionale taken op het gebied van
jeugdhulp.
Uitvoeringsprogramma binnenstad
Besluit: Instemmen met uitvoeringsprogramma binnenstad.
- Samenvatting: Het uitvoeringsprogramma is de leidraad voor de uitvoering van het
binnenstadsplan. Separaat zal de raad worden gevraagd kredieten beschikbaar te stellen
zodra de provincie subsidie heeft toegekend.
Voorontwerpbestemmingsplan Meppel - Haveltermade 2017
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Meppel - Haveltermade 2017;
2. Het bestemmingsplan op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
3. Voor het bestemmingsplan het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het
voorontwerpbestemmingsplan Meppel - Haveltermade 2017 en leggen het
bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage. Tevens wordt het
vooroverleg met onder meer provincie en waterschap gestart. Het
voorontwerpbestemmingsplan biedt een actueel bestemmingsplan voor de woonwijk
Haveltermade.
Raadsvragen over kamerverhuur
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 van het
reglement van orde van de raad over kamerverhuur in Meppel.
- Samenvatting: Door de fractie van Sterk Meppel in de raad zijn schriftelijke vragen aan
het burgemeester & wethouders gesteld over kamerverhuur in Meppel.
Evaluatie kwartiermaker
Besluit: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de inzet van de kwartiermaker.
2. Vanaf januari 2018 de werving van de 3de wijkregisseur ter hand te nemen.
- Samenvatting: In het uitvoeringsprogramma van burgemeester & wethouders is ruimte
opgenomen voor een wijkregisseur met het accent op het sociaal domein. De afgelopen
tijd heeft een kwartiermaker een voorstel voor invulling voorbereid.
Strategische herijking kredietbank 2018-2021
Besluit: 1. Instemmen met geleidelijk afbouwen van de DVO dienstverleningsovereenkomst - contracten met de niet deelnemende gemeenten van de
Gemeentelijke Kredietbank (GKB), zoals beschreven in de notitie strategische herijking
2018-2021;
2. Instemmen met de voorgestelde reorganisatie van GKB, zoals beschreven in de notitie
strategische herijking 2018-2021, om de gemeenschappelijke regeling weer financieel
gezond te maken voor 2018, met dien verstande dat uit het plan moet blijken dat de
frictiekosten in relatie tot beslispunt 1 tot het minimum beperkt moeten worden.
3. Instemmen met een memo aan de raad.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met besluitvorming van het
dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Gemeentelijke Kredietbank over de toekomststrategie.
Raadsvragen over voormalige school Zuideinde 76
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 van het
reglement van orde van de raad in zake de bieding Rijks HBS / Zuiderschool.
- Samenvatting: Door de fractie van de ChristenUnie in de raad zijn schriftelijke vragen
aan burgemeester & wethouders gesteld over de bieding op gebouwen van de voormalige
Rijks HBS / Zuiderschool.

Gronduitgifte Nieuwveense Landen
Besluit: 1. In te stemmen met koop- en realisatieovereenkomsten;
2. De afdelingsmanager Beleid & Regie met de macht van substitutie te mandateren om
de verkoop binnen de geldende beleidskaders af te wikkelen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met de verkoop van
bouwgronden in Nieuwveense Landen. In 2017 is het deelplan Broeklanden 4 bouwrijp
gemaakt. De uitgifte van particuliere kavels is van start gegaan. De gemeente gaat ook
koop- en realisatieovereenkomsten aan met marktpartijen. In 2018 wordt begonnen met
de bouw van woningen.

