Besluitenlijst B&W 31 oktober 2017
Beeldkwaliteitsparagraaf woningbouw Koedijkslanden Berggierslanden Noord
Besluit: De raad voor te stellen de beeldkwaliteitparagraaf Koeberg Noord ongewijzigd
vast te stellen.
- Samenvatting: De gemeente gaat samen met Woonconcept 42 sociale huurwoningen
ontwikkelen op de voormalige locatie van Het Kompas en de Koedijkslandenschool.
Hiervoor is een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld. De beeldkwaliteitsparagraaf heeft op
grond van de artikelen 2 en 4 van de inspraakverordening ter inzage geleggen. Hierop
zijn geen inspraakreacties ontvangen. De raad wordt voorgesteld de
beeldkwaliteitsparagraaf Koedijkslanden Berggierslanden Noord ongewijzigd vast te
stellen.
Draaiboek gladheidbestrijding seizoen 2017 - 2018
Besluit: Het draaiboek gladheidbestrijding seizoen 2017 - 2018 vast te stellen.
- Samenvatting: Elk jaar wordt het draaiboek gladheidbestrijding vastgesteld. Dit
draaiboek vormt met het beheersplan gladheidbestrijding 2015 - 2019 het
gladheidbestrijdingsplan. In het draaiboek staan routes en de organisatie van de
strooidienst. Tevens zijn hierin afspraken met buurgemeentes vastgelegd.
Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2016
Besluit: 1. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 vrij te geven voor aanlevering
bij het Ministerie en KING;
2. De raad met een memo te informeren over het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016.
- Samenvatting: In het kader van de Wet maatschappelijk ondersteuning - Wmo - heeft
de gemeente onderzoek verricht naar de cliëntervaringen. De uitkomsten van dit
onderzoek zijn vrijgegeven voor publicatie op www.waarstaatjegemeente.nl. De raad
wordt met een memo in kennis gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.
Vaststelling subsidies 2016 onderwijs achterstandenbeleid - overige activiteiten
Besluit: 1. De aan de schoolbesturen en voorschoolse voorzieningen verleende subsidies
voor overige OAB-activiteiten 2016 vast te stellen;
2. Van het PCBO € 173, Doomijn € 4.097, Kinderopvang Meppel € 900 en Partou € 170
terug te vorderen;
3. De verleende subsidie aan Welzijn MensenWerk voor de uitvoering van
thuisprogramma vast te stellen op € 54.000;
4. De verleende subsidie aan de bibliotheek voor de uitvoering van boekstart vast te
stellen op € 10.000.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen verleende subsidies over 2016 om
activiteiten uit te voeren voor het bestrijden van onderwijsachterstanden vast.
Toegangsbesluit coördinatieregeling project nieuwbouw ziekenhuis
Besluit: 1. De raad voor te stellen: - de gemeentelijke coördinatieregeling Wet ruimtelijke
ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding van het project nieuwbouw
ziekenhuis Meppel.
- Alle benodigde besluiten ter uitvoering van bovenstaande project in het kader van de
Wet ruimtelijke ordening, De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene
plaatselijke verordening, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de
Erfgoedwet, de Wet natuurbescherming en de Wet geluidhinder te coördineren.
2. De gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw voor
het ziekenhuis met een memo.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor om de
coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren voor de

realisatie van een nieuw ziekenhuis. Daarnaast informeren burgemeester & wethouders
de raad over het voornemen van Isala om een nieuw ziekenhuis te bouwen.
Evaluatie & vervolgkoers ambtelijke samenwerking Westerveld - Meppel
Besluit: 1. In te stemmen met de evaluatierapportage ambtelijke samenwerking
Westerveld & Meppel en een memo voor de raad.
2. Deze rapportage ter kennisname aan te bieden aan de raad.
- Samenvatting: Drie jaar geleden zijn Meppel en Westerveld een traject van ambtelijke
samenwerking gestart. Afgesproken was om in 2017 deze samenwerking te evalueren.
De evaluatie laat zien dat de samenwerking beide organisaties veel heeft opgeleverd en
laat tegelijkertijd zien dat het maximale resultaat is behaald binnen de gekozen vorm.
Aan de hand van de evaluatie is een vervolgkoers voor de samenwerking bepaald die zich
enerzijds richt op uitwisselen - en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en talenten, het
verzorgen van elkaars achtervang bij vakantie en ziekte en het samen klussen oppakken
en anderzijds op inkoop van een taakveld bij de andere gemeente.
Uitvoering motie vervuiling openbare ruimte
Besluit: De raad door middel van een memo te informeren.
- Samenvatting: De openbare ruimte wordt vervuild door bijplaatsingen van afval bij
ondergrondse verzamelcontainers en door illegale reclame-uitingen. Het fenomeen
bijplaatsingen is relatief nieuw voor Meppel en houdt verband met de introductie van
ondergrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk afval. Met illegale reclame-uitingen
is Meppel al langer bekend. Wat toezicht en handhaving betreft krijgen deze items ruim
aandacht. Beide onderwerpen hebben een hoge prioriteit.
Vijfde rapportage sociaal domein
Besluit:1. Kennis te nemen van de vijfde rapportage sociaal domein gemeente Meppel.
2. Een memo en de vijfde rapportage sociaal domein aan de raad aan te bieden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders zenden de vijfde rapportage sociaal
domein, met als peildatum 1 juli 2017, ter kennisname aan de raad.
Beantwoording technische vragen programmabegroting 2018
Besluit: De beantwoording van de technische vragen programmabegroting 2018 aan de
raad te zenden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met beantwoording van
technische vragen over de programmabegroting 2018 en sturen deze aan de raad.

