Besluitenlijst B&W 12 januari 2021
Benoeming voorzitter Adviesraad Sociaal Domein.
Besluit:
Akkoord te gaan met het benoemen van mevrouw L. (Liesbeth) van der VegtLuitjes als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein, voor de periode van 4
jaar met de mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar.
Samenvatting:
In 2020 heeft de huidige voorzitter, mevrouw A. (Alice) van der Kamp
aangegeven te willen stoppen als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein op
het moment dat er een nieuwe voorzitter benoembaar is. Op 1 december 2019 is
mevrouw L. (Liesbeth) van der Vegt benoemd als lid van de Adviesraad. Mevrouw
Van der Vegt is de beoogd voorzitter. In het afgelopen jaar zijn door de
Adviesraad gesprekken met de wethouder gevoerd ter voorbereiding op deze
benoeming. Bij de selectie van potentiële kandidaten is rekening gehouden met
professionele achtergronden, kwaliteiten en capaciteiten. Op basis daarvan en op
basis van de verordening zijn er geen onverenigbaarheden om mevrouw Van der
Vegt te benoemen.
Aansluiting bij landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag voor de
decentrale overheid (LKOG)
Besluit:
Het college neemt het besluit om: 1. De gemeente Meppel uiterlijk per 1-2-2021
aan te laten sluiten bij de Landelijke Klachtencommissie ongewenst gedrag voor
de decentrale overheid 2. De regeling Klachtencommissie voor ongewenst gedrag
voor de decentrale overheid vast te stellen 3. Geen lokale regeling vast te stellen,
maar medewerker in de gelegenheid stellen rechtstreeks een melding te doen van
ongewenst gedrag bij de landelijke commissie.
Samenvatting:
Gemeente Meppel sluit zich aan bij de Landelijke Klachtencommissie ongewenst
gedrag voor de decentrale overheid. Hiermee zorgt de werkgever voor een veilige
werkomgeving en beschermt werknemers tegen discriminatie, seksuele
intimidatie, agressie, geweld en pesten.
Organisatiebesluit
Besluit:
1. Het organisatiebesluit gemeente Meppel vast te stellen
2. Het Organisatie- en mandaatbesluit samenwerking Meppel-Westerveld 2016 nr.
1184894 d.d. 23-08-2016 en het Organisatiebesluit samenwerking MeppelWesterveld nr. 682460 d.d. 10-02-2015 in te trekken
Samenvatting:
Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld hoe de uitvoeringsorganisatie
van gemeente Meppel eruit ziet. Dit is gedaan in een organisatiebesluit dat
openbaar wordt gemaakt. Zo kan iedereen nagaan hoe de organisatie van
gemeente Meppel in elkaar zit en welke taken door welk team gedaan worden.

Reglement Draagvlakmeting BIZ Binnenstad Meppel
Besluit:
1. In te stemmen met het door de ondernemers opgestelde Reglement
Draagvlakmeting BIZ Binnenstad Meppel (bijlage 1); 2. Kennis te nemen van de
begeleidende brief met bijlagen (bijlage 2).
Samenvatting:
De Vereniging Eigenaren Centrum Meppel (VECM) heeft de keuze gemaakt om het
traject in te gaan door te vragen een BIZ in te voeren. De gemeenteraad heeft de
Verordening ‘bedrijven-investeringszone binnenstad Meppel 2021-2025’ op 17
december 2020 vastgesteld, inclusief de gebiedskaart. Bij de vaststelling is een
voorbehoud gemaakt voor de draagvlakmeting. Het college stemt in met het
reglement Draagvlakmeting BIZ Binnenstad Meppel en de organisatie en
uitvoering hiervan door de gemeente uit te laten voeren.

