Besluitenlijst
Vergadering B&W
Datum:
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26 januari 2021

Verkiezingen 2021: stemlokalen, stembureaus en afgiftepunten
Besluit:
1. 21 stemlokalen en één bijzonder stembureau aan te wijzen en 22 stembureaus
in te stellen in de gemeente Meppel voor de Tweede Kamerverkiezing van 17
maart 2021, overeenkomstig bijlage 1.
2. 4 stembureaus in te stellen in de gemeente Meppel voor het vervroegd
stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 en 16 maart 2021,
overeenkomstig bijlage 2.
3. 2 briefstembureaus in te stellen in de gemeente Meppel voor het verwerken van
het briefstemmen voor de Tweede Kamerverkiezing op 16 en 17 maart 2021,
overeenkomstig bijlage 3.
4. 2 afgiftepunten in te stellen in de gemeente Meppel voor de inname van
retourenveloppen voor het stemmen per brief voor de Tweede Kamerverkiezing op
10, 11, 12, 15, 16 en 17 maart 2021, overeenkomstig bijlage 4.
Samenvatting:
Ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 moeten er
22 stembureaus voor het reguliere stemmen, 4 stembureaus voor het vervroegd
stemmen en 2 briefstembureaus voor het verwerken van de briefstemmen worden
ingesteld en 21 stemlokalen en één bijzonder stembureau worden aangewezen.
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Het actualiseren van de beleidsregel ‘Toepassing wegingsfactoren en
taxatietarieven belastingen en Wet waardering onroerende zaken’.
Besluit:
De gewijzigde 'Toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven belastingen en Wet
waardering onroerende zaken' vast te stellen.
Samenvatting:
Wijziging van al bestaande beleidsregels omtrent het uurtarief voor taxateurs. Het
uurtarief van een taxateur voor taxaties van incourante niet-woningen, afhankelijk
van de complexiteit van de taxatie te verhogen naar het maximum uurtarief €
134,04 per 1 januari 2021. Dit was € 129,63 per uur.
Het uurtarief voor taxaties voor courante niet-woningen en woningen blijven
hetzelfde.
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Opdrachtformulering onderzoek Joodse eigendommen
Besluit:
1. De hoofdlijn van de opdrachtformulering 'onderzoek Joodse Eigendommen
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog' vast te stellen en de nadere
opdrachtformulering met gemeente Steenwijkerland af te stemmen.

2. De raad per memo te informeren over de opdrachtformulering ten aanzien van
het onderzoek Joodse eigendommen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
(bijlage).
Samenvatting:
Vanuit verschillende kanten is het afgelopen jaar de behoefte naar een onderzoek
ontstaan hoe de voormalige gemeenten Meppel en Nijeveen zijn omgegaan met
Joodse eigendommen ten tijde en na de Tweede Wereldoorlog. Een hoofdlijn voor
onderzoeksvragen zijn in samenwerking met gemeente Steenwijkerland
opgesteld, omdat zich daar dezelfde vraag voordeed. In gezamenlijkheid
(Steenwijkerland en Meppel) worden deze onderzoeksvragen aan één of meerdere
historici voorgelegd via een gezamenlijke marktconsultatie en vervolgens wordt
een gezamenlijke inkoopstrategie bepaald. Eventueel verdere aanscherping van
de onderzoeksvragen per gemeente kan nog plaatsvinden na afstemming met de
historicus. Het onderzoek leidt tot afzonderlijke rapportages per gemeente.
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Continuering samenwerking JOGG NL - Gem. Meppel 2021-2024
Besluit:
1. Kennis te nemen van de opbrengsten van de JOGG-activiteiten 2019-2020.
2. In te stemmen met het continueren van de samenwerking tussen JOGG NL en
Gemeente Meppel voor de periode 2021-2024.
3. Het college van B&W machtigt wethouder Van der Haar om de overeenkomst te
ondertekenen.
Samenvatting:
Sinds 2011 heeft gemeenten Meppel een samenwerkingsverband met JOGG NL
(Jongeren Op Gezond Gewicht). In die samenwerking streven we in Meppel naar
een leefstijltransitie van ongezond naar gezond leven. Een lokaal netwerk aan
partijen geeft daar invulling aan. Een JOGG-regisseur brengt deze partijen bij
elkaar en zorgt ervoor dat een gezonde leefstijl op de agenda blijft. We zien in
Meppel terug dat die samenwerking omgezet is in krachtige programma’s en
projecten (zie bijlage 3). Het samenwerkingsverband liep af op 31-12-2020. Het
verzoek is deze samenwerkingsovereenkomst te verlengen tot en met 31-122024. Aan de continuering van de samenwerkingsovereenkomst met JOGG NL zijn
geen extra kosten verbonden.
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Verdeling compensatiemiddelen corona
Besluit:
1. De voorliggende aanpak en uitgangspunten voor verdeling van de
compensatiemiddelen 2021, in verband met corona (zie bijlage 1), vast te stellen
en de Raad hierover te informeren.
2. De criteria (zie bijlage 2), om in aanmerking te komen voor
compensatiemiddelen 2021, vast te stellen en de Raad hierover te informeren.
3. Een loket in te richten voor het indienen en afhandelen van
ondersteuningsverzoeken.
4. De Raad voor te stellen:
a. De begroting te wijzigen en het ontvangen bedrag aan corona compensatie
voor 2021 ad € 936.000 beschikbaar te stellen voor het dempen van de corona
effecten.
b. Deze € 936.000 voor een bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen voor het
in stand houden van lokale voorzieningen en het restant bedrag ad € 636.000 als
stelpost op te voeren.

c. Via voortgangsrapportages en reguliere P&C documenten (achteraf)
verantwoording af te leggen over de wijze van besteding van de in de stelpost
opgenomen middelen.
d. Bij de resultaatbestemming 2020 te overwegen om eventuele resterende
middelen uit de compensatiepakketten 2020 over te hevelen naar de begroting
2021.
e. De bereidheid uit te spreken eventuele aanvullende corona
compensatiepakketten, die in 2021 worden ontvangen, ook via een stelpost
beschikbaar te stellen voor het dempen van de effecten van corona.
Samenvatting:
De gemeente heeft geld ontvangen van het rijk voor het compenseren van
negatieve sociaaleconomische en financiële corona effecten bij de gemeente zelf
en bij maatschappelijke instellingen.
Het college neemt een besluit over de inzet van deze middelen voor de eigen
taken en de wijze waarop deze ingezet worden voor het ondersteunen van
maatschappelijke organisaties.

