Besluitenlijst B&W 5 december 2017
Bijdrage sfeerverlichting binnenstad
Besluit: Een éénmalige subsidie van € 15.000 te verstrekken aan Stichting De Grote Trek
voor het plaatsen van sfeerverlichting in de Meppeler binnenstad.
- Samenvatting: Bij de behandeling van de perspectiefnota 2018 - 2021 is door de raad
een motie aangenomen om bij te dragen aan de sfeerverlichting voor de wintermaanden
in de binnenstad. Met dit besluit wordt hiervoor subsidie toegekend aan Stichting De
Grote Trek.
Benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Besluit: Burgemeester R.T.A. Korteland te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van
de burgerlijke stand.
Definitieve gunning Zuideinde 76 Meppel
Besluit: 1. De koop van het Zuideinde 76 en Prinses Marijkestraat 2 te gunnen aan de
meest aanvaardbare bieding van Schavast BV;
2. De raad te informeren met een memo.
- Samenvatting: De gemeente heeft de voormalige scholen Zuideinde 76 en Prinses
Marijkestraat 2 via een marktinitiatief voor biedingen opengesteld. Er zijn 7 biedingen
ingediend. Burgemeester & wethouders hebben eerder besloten het 'biedboek' als
beoordelingskader te gebruiken voor alle ingediende biedingen. Burgemeester &
wethouders hebben besloten de koop te gunnen aan de meest aanvaardbare bieding van
Schavast.
Samenwerkingsorganisatie publiek vervoer Groningen Drenthe
Besluit: 1. Deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling
bedrijfsvoeringsorganisatie publiek vervoer Groningen Drenthe;
2. De raad voor te stellen toestemming te verlenen voor deelname aan de
gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie publiek vervoer Groningen
Drenthe.
- Samenvatting: Alle gemeenten in Groningen en Drenthe hebben besloten samen te
werken onder de noemer publiek vervoer door een gezamenlijke aanbesteding en het
oprichten van een bedrijfsuitvoeringsorganisatie. De bedrijfsuitvoeringsorganisatie wordt
gestart door het regelen van een rechtsvorm.
Vaststelling bestemmingsplan appartementen Burgemeester Van Veenlaan
Besluit: De raad voor te stellen: 1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen
bestemmingsplan Nijeveen - appartementen Burgemeester Van Veenlaan;
2. Het bestemmingsplan Nijeveen - appartementen Burgemeester Van Veenlaan met
IMRO-code NL.IMRO.0119.BurgVanVeenlaan-BPC1 ongewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2e lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor in te stemmen met de
reactienota zienswijzen voor het bestemmingsplan Nijeveen - appartementen
Burgemeester Van Veenlaan, het bestemmingsplan vast te stellen en geen
exploitatieplan vast te stellen. Het plan maakt de ontwikkeling van 5 appartementen aan
de Burgemeester Van Veenlaan 5, 5a in Nijeveen mogelijk. Op het perceel staan een
woning en de voormalige brandweerkazerne.
Raadsvragen over vuurwerk
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad over vuurwerk van de fractie van D66.

- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van D66 over
vuurwerk.
Raadsvragen over wijkwethouders
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad over wijkwethouders.
- Samenvatting: Door de fractie van Sterk Meppel in de raad zijn vragen aan
burgemeester & wethouders gesteld over de wijze waarop wethouders invulling geven
aan hun rol als wijkwethouder.

