Besluitenlijst B&W 29 november 2016
ESF 2017 - 2019
Besluit: 1. In te stemmen met de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst ESF 20172019 gemeente Zwolle en de regiogemeenten;
2. In te stemmen met de cofinanciering van de gemeente aan het ESF project te
realiseren door de inzet van het participatiebudget in combinatie met de directe
loonkosten van personeel;
3. In te stemmen met het advies om het te ontvangen bedrag aan subsidie ten goede te
laten komen van product 39 (re-integratie).
Advies aan de burgemeester:
Wethouder R.P. Koning te machtigen de samenwerkingsovereenkomst ESF 2017-2019 te
ondertekenen.
- Samenvatting: De gemeenten in de regio IJsselvecht voeren sinds 2014 gezamenlijk
ESF (Europees Sociaal Fonds) projectplannen uit ten behoeve van het bevorderen van
actieve inclusie van kwetsbare inwoners. Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het
Agentschap SZW, een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
De regiogemeenten IJsselvecht willen de samenwerking in de periode 2017-2019 graag
voortzetten en de ESF-subsidie, middels een nieuwe aanvraag, voor deze periode graag
continueren. De gemeente Zwolle is als centrumgemeente aanvrager en
eindverantwoordelijk. Met een nota worden burgemeester & wethouders geïnformeerd
over de inhoud van de subsidieaanvraag 2017-2019, de beschikbare subsidie en de
verdeling van verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt voor de uitvoering van de
projectcoördinatie en administratie voorgesteld om middels een meervoudig onderhandse
aanbesteding een subsidie-adviesbureau in te huren om de administratieve
verplichtingen die voortvloeien uit de ESF-subsidieregeling uit te voeren.
Wijziging verordening, besluit en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
en wijziging verordening jeugdhulp
Besluit: 1. De raad voor te stellen de gewijzigde verordening maatschappelijke
ondersteuning Meppel 2015 vast te stellen;
2. De raad voor te stellen de gewijzigde verordening jeugdhulp Meppel 2015 vast te
stellen;
3. Het besluit maatschappelijke ondersteuning 2017 vast te stellen en de raad hierover te
informeren;
4. De beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 vast te stellen en de raad
hierover te informeren.
- Samenvatting: De verordening, het besluit en de beleidsregel voor de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de verordening jeugdhulp zijn geactualiseerd
naar aanleiding van nieuwe landelijke regelgeving, jurisprudentie en ervaringen uit de
praktijk.
Asbest gebouw De Triangel
Besluit: De raad te informeren met een memo raad over asbest in gebouw De Triangel
naast De Plataan.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad met een memo over
tijdens onderhoudswerkzaamheden aangetroffen asbest in het gebouw De Triangel naast
cultureel centrum De Plataan.

Cofinanciering centrummanager MHV
Besluit: Een eenmalige subsidie van maximaal € 15.000 te verlenen aan de Meppeler
Handelsvereniging voor de cofinanciering van een centrummanager, voor de periode van
1 april 2016 tot en met 31 maart 2017.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten een financiële bijdrage
aan de inzet van een centrummanager van de Meppeler Handelsvereniging (MHV) te
leveren. Door dit jaar de helft van de kosten van een centrummanager te dragen wordt
een impuls gegeven aan de levendige en unieke binnenstad van Meppel.
Uitvoering Motie 27, Circulair denken in Meppel
Besluit: 1. In te stemmen met de voorgestelde uitvoering van Motie 27, conform een
memo aan de raad;
2. In te stemmen met het manifest Circulair Lab Noord-Nederland!
- Samenvatting: 1 juli 2016 is de Perspectiefnota 2017-2020 in de gemeenteraad
behandeld. Hierbij is Motie 27, Circulair denken in Meppel, aangenomen. De raad roept
burgemeester & wethouders op om circulair denken in Meppel te stimuleren.
Nu wordt geadviseerd uitvoering te geven aan deze oproep door
· lopende circulaire bouwinitiatieven
· de opstart van een kennislab en
· een kennisbijeenkomst over circulair bouwen te faciliteren.
Tevens wordt voorgesteld om bondig te verkennen hoe bij ruimtelijke ontwikkelingen
circulair bouwen positief kan worden gewaardeerd door de gemeente. Ook voor het
gemeentelijke inkoopproces wordt kort verkend hoe circulair bouwen positief kan worden
gewaardeerd. Dit om een circulaire bouweconomie aan te jagen.
Een eerste stap is het ondertekenen van het manifest Circulair Lab Noord-Nederland!
Vierde rapportage sociaal domein - oktober 2016
Besluit: Een memo en de vierde rapportage sociaal domein aan de raad aan te bieden en
deze te bespreken in een politieke verbindingsmarkt.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders zenden de vierde rapportage sociaal
domein, met als peildatum 1 oktober 2016, ter kennisname aan de raad.
Principeverzoek wijzigen gebruik in wellness, therapie, adviesbureau & woning
- Galgenkampsweg 4
Besluit: 1. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het vestigen
van een bedrijf voor wellness, therapie, organisatieadvies en workshops aan de
Galgenkampsweg 4 te Meppel;
2. Geen medewerking te verlenen aan het vestigen van een woning aan de
Galgenkamsweg 4 te Meppel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders zijn bereid om onder voorwaarden in
principe medewerking te verlenen aan het vestigen van een bedrijf in wellness, therapie,
organisatieadvies en workshops aan Galgenkampsweg 4 Meppel. Burgemeester &
wethouders zijn in principe niet bereid om medewerking te verlenen aan het realiseren
van een woning aan Galgenkampsweg 4 Meppel.
Evaluatie en vervolg sociaal ombudsfunctie
Besluit: Op basis van de uitgevoerde evaluatie de raad voor te stellen:
1. de sociaal ombudsfunctie te continueren;
2. in te stemmen met de voorgestelde aanpak van verbeterpunten.
Na instemming van de raad met de voorgestelde aanpak:
3. voor 2017 een nieuwe, aangepaste dienstverleningsovereenkomst met mevrouw mr.
J.P. Schrale-Oranje te sluiten.
- Samenvatting: Vanwege de beoogde tijdelijkheid van de sociaal ombudsfunctie is na 2
jaar geëvalueerd of het wenselijk is de functie te continueren en zo ja, of er
verbeterpunten zijn. De evaluatie maakt duidelijk dat voortzetting van de functie, kijkend
naar de veranderingen die er nog komen, gewenst is.

Stonden 2015 en 2016 in het teken van de transitie (overheveling van taken van rijk
naar gemeente), vanaf 2017 moet de transformatie verder worden gerealiseerd. Ook zijn
er verbeterpunten benoemd.
De verbeteringen variëren van praktisch, eenvoudig op te lossen zaken (beschikbaar
stellen mobiele telefoon en vergroten interne bekendheid functie) tot meer formele zaken
die om nader onderzoek vragen.
Op basis van de evaluatie wordt de raad voorgesteld de sociaal ombudsfunctie te
continueren en in te stemmen met de voorgestelde aanpak van verbeterpunten.

