Besluitenlijst B&W 11 februari 2020
Aanwijzingsbesluiten gemeentesecretaris en leerplichtambtenaren
Besluit: Aanwijzingsbesluiten apart te regelen met terugwerkende kracht tot 1 januari
2020 en te laten ondertekenen.
- Samenvatting: Vanwege de invoering van Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
is het noodzakelijk om de aanwijzingen gemeentesecretaris en leerplichtambtenaren
apart te besluiten.
Gemeentefonds - decembercirculaire 2019
Besluit: 1. De raad met een memo te informeren over de decembercirculaire 2019 en de
analyse voor Meppel;
2. De uitkomsten van het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire voor 2019
te verwerken in de jaarstukken 2019. De bedragen voor de uitvoering van het
klimaatakkoord van € 237.000 en voor de ruimtelijke adaptie van € 71.000 meenemen
bij de resultaatbestemming van de jaarstukken 2019.
De gewijzigde budgetten voor 2020 meenemen in de bestuursrapportage 2020 en de
wijzigingen over de jaren 2021 en verder meenemen in de perspectiefnota 2021-2024.
- Samenvatting: De decembercirculaire 2019 over het gemeentefonds bevat
mededelingen over de algemene uitkering, decentralisatie- en integratieuitkeringen en
heeft een beperkte strekking.
Definitie en afwegingskader majeure vraagstukken
Besluit: Kennis nemen van: a. de definitiescan majeure vraagstukken conform een
memo;
b. het afwegingskader op basis waarvan burgemeester & wethouders geobjectiveerd de
majeure projecten kunnen prioriteren conform een memo.
- Samenvatting: De ambities in Meppel zijn fors, terwijl de beschikbare middelen beperkt
zijn. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Daarom willen burgemeester
& wethouders een overzicht van en inzicht in de majeure vraagstukken inclusief
financiële consequenties. Om keuzes te kunnen maken zijn niet alleen de kosten van
belang, maar ook de opbrengsten van vraagstukken. Daarom gaat het overzicht van
majeure vraagstukken vergezeld van een afwegingskader. Daarmee kunnen de
vraagstukken worden geprioriteerd.
Zonnepanelen van derden op gemeentelijke daken
Besluit: De algemene procedure voor het plaatsen van zonnepanelen van derden op
gemeentelijke daken vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten een algemene procedure
vast te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen van derden op gemeentelijke daken.
Samenwerkingsverklaring op de versnellingsaanpak asbestdaken
Besluit: De samenwerkingsverklaring op de versnellingsaanpak asbestdaken aan te gaan
met de minister van Infrastructuur en Milieu en diverse andere partijen.
- Samenvatting: Vanaf september 2019 is door verschillende partijen gewerkt aan een
samenwerkingsverklaring. Dit is nodig nadat op 4 juni 2019 de Eerste Kamer het
wetsvoorstel dat de grondslag moest bieden voor een asbestdakenverbod heeft
verworpen.
Plan Schavast voor Zuideinde 76 - Prinses Marijkestraat 2 en omgeving
Besluit: 1. Op hoofdlijnen akkoord te gaan met het door Schavast BV opgestelde aangepaste - plan;
2. Een memo aan de raad vast te stellen en te versturen.

- Samenvatting: Schavast heeft door architectenbureau 19 Het Atelier het
oorspronkelijke plan voor de transformatie van de voormalige HBS en Zuiderschool en de
herontwikkeling van het aanliggende terrein laten aanpassen. Dit plan houdt rekening
met de monumentale status van de verschillende gebouwen op het door de gemeente
verkochte perceel. Bij de uitwerking van de plannen is met Schavast de welstand- en
monumentencommissie aan de voorkant betrokken.
Stedenbouwkundige visie MULO-locatie Burgemeester Knopperslaan
Besluit: 1. In te stemmen met de stedenbouwkundige visie MULO-locatie Burgemeester
Knopperslaan.
2. De raad voor te stellen de stedenbouwkundige ontwikkelrandvoorwaarden MULOlocatie Burgemeester Knopperslaan, verwoord in de stedenbouwkundige visie, vast te
stellen.
- Samenvatting: In de gemeente zijn de wachttijden om in aanmerking te komen voor
een sociale huurwoning lang. Daarom zijn met de wooncorporaties Woonconcept en
Actium prestatieafspraken gemaakt om versneld te voorzien in de behoefte aan sociale
huurwoningen. De MULO-locatie aan de Burgemeester Knopperslaan is daarbij
aangewezen als een locatie die door Actium zal worden ontwikkeld met sociale
huurappartementen. Actium zal daarbij moeten voldoen aan stedenbouwkundige
randvoorwaarden die zijn vastgelegd in een stedenbouwkundige visie, inclusief aanzet
voor beeldkwaliteit.
Subsidie 2020 Welzijn MensenWerk
Besluit: 1. Aan Stichting Welzijn Mensenwerk een beleidsgestuurde contractfinancieringsubsidie te verlenen van € 1.461.119,27 voor de uitvoering van het werkplan 2020.
2. Met betrekking tot jongerenwerk komt een notitie naar burgemeester & wethouders.
- Samenvatting: Welzijn MensenWerk (WMW) heeft een aanvraag ingediend voor
subsidie voor de uitvoering van het werkplan 2020. Het werkplan is gebaseerd op de
opdracht van de gemeente en is voorzien van een financiële paragraaf. De subsidie is
bedoeld voor uitvoering van activiteiten gelieerd aan maatschappelijke resultaten die de
gemeente wil zien. Daarnaast is de subsidie bedoeld voor reguliere overheadkosten van
de stichting.
Subsidieaanvraag Stichting Naast 2020
Besluit: Subsidieaanvraag van Stichting Naast af te wijzen voor het jaar 2020.
- Samenvatting: Stichting Naast biedt naasten van verslaafden een laagdrempelig
informatiepunt in de vorm van een - online - platform. Dit platform bestaat onder meer
uit een website, informatiemiddagen, workshops, individuele begeleiding en een
telefonische advieslijn. Burgemeester & wethouders besluiten de aanvraag niet toe te
kennen omdat er momenteel geen beleid is om het nieuwe initiatief te ondersteunen.
Subsidie 2020 binnenstadmanager Meppeler Handelsvereniging
Besluit: Een subsidie van maximaal € 15.000 aan de Meppeler Handelsvereniging (MHV)
toe te kennen als bijdrage voor de cofinanciering van een centrummanager.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders geven subsidie voor cofinanciering van een
centrummanager voor 2020.
Verzoek Stichting Waarborgfonds Meppel voor tweede ronde restauratie
cultuurhistorische monumenten begraafplaats Zomerdijk
Besluit: 1. Mee te werken aan het verzoek van het Waarborgfonds om een tweede
restauratieronde mogelijk te maken;
2. Het hiervoor beschikbare budget in te zetten, volgens de beschreven opzet.
- Samenvatting: Met steun van het Waarborgfonds Meppel is in mei 2016 gestart met
een grootse restauratie van grafstenen op de algemene begraafplaats. De restauratie van
bijna 1.000 graven kwam tot stand door inzet van negen vrijwilligers en met
professionele inbreng van het bedrijf Cuperus. Het Waarborgfonds doneerde voor het
project € 198.000. Belangrijk was de inzet van vrijwilligers voor dit project, waarvan

twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Waarborgfonds is bereid voor
een tweede restauratieronde een bedrag te doneren, mits de gemeente een gelijk bedrag
bijdraagt.
Memo afhandelen toezeggingen aan raad over herontwikkeling Het Vledder
Besluit: Een memo vast te stellen en deze aan de raad toe te zenden.
- Samenvatting: Met een memo wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop
burgemeester & wethouders toezeggingen bij de behandeling van de vaststelling van het
bestemmingplan voor Het Vledder heeft afgehandeld.
Raadsvragen over snelheidsbeperkende maatregelen Setheweg
Besluit: Vragensteller te antwoorden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
ChristenUnie in de raad over snelheidsbeperkende maatregelen Setheweg.
Raadsvragen Schone Lucht Akkoord
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de raadsvragen over het
Schone Lucht Akkoord
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fractie
van Sterk Meppel over het Schone Lucht Akkoord.

