Besluitenlijst B&W 26 september 2017
Winningsplan De Wijk - Wanneperveen
Besluit: In te stemmen met het gezamenlijke advies inzake het winningsplan De Wijk Wanneperveen.
- Samenvatting: De Minister van Economische Zaken heeft burgemeester en wethouders
gevraagd om hem te adviseren over het winningsplan De Wijk - Wanneperveen. Het
betreft hier een aanvraag voor het verlengen van de bestaande vergunning voor het
winnen van aardgas uit het gasveld De Wijk - Wanneperveen. In samenwerking met de
gemeenten Staphorst, De Wolden, Hoogeveen, Westerveld, Steenwijkerland, de
provincies Drenthe en Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta is een
advies gezamenlijk advies opgesteld. Met het verzenden van de brief, met daarbij
gevoegd het gezamenlijke advies, voldoen burgemeester & wethouders aan het verzoek
van de minister om advies uit te brengen.
Mandaatbesluit - Jeugdbescherming Noord
Besluit: Het mandaatbesluit Jeugdbescherming Noord vast te stellen;
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen het mandaatbesluit
Jeugdbescherming Noord vast.
De moneyschool
Besluit: 1. Opdracht te verstrekken aan de GKB (Kredietbank) voor het uitvoeren van
stap 1 uit het projectplan De moneyschool en de opdracht voor stap 2 pas te verstrekken
na een akkoord op de uitkomsten van stap 1.
2. De kosten te dekken uit het budget dat conform het raadsmemo d.d. 18 april 2017,
Aanpak en inzet extra middelen kindarmoede is gereserveerd voor: preventie voorlichting en educatie.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verstrekken opdracht voor het uitvoeren
van een onderzoek naar de mogelijkheden voor het opzetten van een moneyschool in de
gemeente.
Motie openingstijden Meppeler sluis 29 juni 2017
Besluit: 1. Geen verruiming van de openingstijden van de Meppeler sluis in het voor- en
naseizoen te organiseren.
2. De raad te informeren door middel van een memo.
- Samenvatting: De raad roept burgemeester & wethouders op een voorstel te doen voor
een ruimere openstelling van de Meppeler sluis in voor- en naseizoen. In voor- en
naseizoen is de vraag van vaarrecreanten om in de binnenstad te liggen zeer gering.
Schepen die beneden de sluis liggen en die de havenmeester aangeven boven de sluis te
willen liggen, worden geschut. Met uitzondering van de zaterdag en zondag. Omdat in de
praktijk de mogelijkheid wordt geboden om het hele jaar te schutten en omdat bij de
havenmeester slechts enkele schippers bekend zijn die niet tevreden zijn over de huidige
dienstverlening, wordt de motie ontraden.
Verkoop strook snippergroen aan De Schuilplaats 39
Besluit: Het verhuurde snippergroen aan De Schuilplaats 39 te Meppel te verkopen
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verkopen de verhuurde strook
snippergroen grenzend aan De Schuilplaats 39 Meppel.
Raadsvragen over behandelstop Accare jeugdpsychiatrie boven de 18
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad over behandelstop Accare jeugdpsychiatrie
boven 18.

- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fractie
van GroenLinks over een behandelstop van Accare jeugdpsychiatrie boven de 18.
Uitgangspunten integraal huisvestingsplan (IHP) 2018-2033 primair onderwijs
Besluit: 1. In te stemmen met de uitgangspunten integraal huisvestingsplan 2018-2033
primair onderwijs Meppel.
2. De raad voor te stellen de uitgangspunten integraal huisvestingsplan 2018-2033
primair onderwijs Meppel vast te stellen.
- Samenvatting: Samen met schoolbesturen brengt de gemeente de huidige situatie,
ontwikkelingen, uitdagingen en ambities van de huisvesting van basisscholen in beeld. In
juni hebben burgemeester & wethouders een startnotitie voor de totstandkoming van een
integraal huisvestingsplan voor het basisonderwijs ter kennisname aangeboden aan de
raad. Voor de uitwerking van het integraal huisvestingsplan zijn met schoolbesturen
uitgangspunten opgesteld over onder andere het kwaliteitsniveau van huisvesting, het
vormen van kindcentra, onderhoud van gebouwen en onderwijs in Nieuwveense Landen.
Deze uitgangspunten worden ter vaststelling naar de raad gestuurd.
Voortzetten praktijkondersteuning huisartsen (POH) jeugd
Besluit: 1. Kennis te nemen van de eindevaluatie pilot POH jeugd 2016-2017.
2. In te stemmen met de structurele borging van de functie POH jeugd in het zorgaanbod
van Meppel.
3. De kosten ad. € 150.000 op te nemen in de begrotingen 2018 en verder.
4. De inbedding van de functie POH jeugd voor maart 2019 definitief te willen bepalen,
waarbij onder meer wordt ingegaan op werkgeverschap, overhead en financiële dekking.
5. De vacature POH jeugd voor 48 uur per week voor de periode van 2 jaar - 2018 en
2019 - tijdelijk open te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om de
praktijkondersteuning huisartsen jeugd ook voor de komende jaren te willen aanbieden.
Een pilot van ruim een jaar heeft laten zien dat een praktijkondersteuner voor de jeugd
grote meerwaarde heeft. Die meerwaarde wordt breed gedeeld, door cliënten, huisartsen
en gemeente. De ontwikkeling is daarmee niet ten einde, maar burgemeester &
wethouders zijn van mening dat structurele ondersteuning bijdraagt aan een
gezamenlijke aanpak.
Uitvoeringsplan structuurvisie versie 2017
Besluit: De Raad voor te stellen: I. het uitvoeringsplan structuurvisie versie 2017 vast te
stellen;
II. in te stemmen met het toedelen van de beschikbare middelen 2018 van € 50.000 ten
behoeve van: gebiedsvisie stationsgebied, € 30.000; ondersteuning initiatieven
versterking relatie ziekenhuis en stad, € 20.000.
- Samenvatting: Bij de sructuurvisie Meppel 2030 is een - tweede - uitvoeringsplan
opgesteld. Dit uitvoeringsplan concretiseert, actualiseert, stelt bij en biedt zicht op
voortgang van de structuurvisie zonder de koers ervan te verleggen. In mei 2017 is een
eerste stap gezet tot dit herijkte uitvoeringsplan. Daarin zijn acht samenhangende
opgaven geformuleerd en drie prioriteiten: binnenstad, transformatiegebied Noordpoort
en Oosterboer. Nadere prioritering is toen uitgesteld. In een tweede en laatste stap is het
uitvoeringsplan 2017 definitief gemaakt. Ten opzichte van mei is een nadere start
voorgesteld van een drietal opgaven: stationsgebied, bedrijventerreinen en circulaire
economie - duurzaamheid. Ook wordt een voorstel gedaan voor de invulling van het
beschikbare bedrag van € 50.000 voor de uitvoering van plannen uit de structuurvisie.
Daarbij wordt de balans gezocht tussen planmatig werken en flexibel kunnen inspelen op
ontwikkelingen. Gezien de nabijheid van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is
extra bescheidenheid in het plannen betracht.
Belastingverordeningen 2018
Besluit: De raad voor te stellen: 1. De wijzigingsverordening onroerende zaakbelastingen
vast te stellen;

2. De wijzigingsverordening marktgelden vast te stellen;
3. De tarieventabel reinigingsheffingen vast te stellen;
4. De tarieventabel binnenhavengelden vast te stellen;
5. De tarieventabel leges vast te stellen;
6. De tarieventabel precariobelasting vast te stellen;
7. De tarieventabel lijkbezorgingsrechten vast te stellen.
- Samenvatting: In de belastingverordeningen 2018 zijn de financiële uitgangspunten
verwerkt, genoemd in de perspectiefnota 2018 - 2021. De inflatiecorrectie is vastgesteld
op 1,6%.
Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) na motie bij
behandeling perspectiefnota 2018 - 2021
Besluit: De Raad voor te stellen: 1. De vergoeding van de eigen bijdrage Wmo voor
mensen met een inkomensgrens tot 120% te laten vervallen bij de collectieve
zorgverzekering en de bijzondere bijstand en deze per 1 januari 2018 over te nemen in
de minimaregeling eigen bijdrage van het CAK.
2. De parameter A, het verlagen van de maximale periodieke eigen bijdrage te
verschuiven naar een maximale periode bijdrage van € 14 per 4 weken in plaats van
€ 17,50 per vier weken per 1 januari 2018.
3. De parameter C, het percentage van het marginaal tarief naar beneden bij te stellen
tot 10% in plaats van 12,5%.
4. De verordening per eerst volgende mogelijkheid aanpassen op het nieuwe eigen
bijdrage beleid van de Wmo en de wijzigingen opnemen in de beleidsregels van het
minimabeleid van de gemeente.
5. Hiermee motie 4 perspectiefnota 2018 - 2021 als afgedaan te beschouwen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor om landelijke
maatregelen die in 2017 zijn genomen voor de eigen bijdrage Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) verder te verzachten in 2018. De maximale periodieke eigen
bijdrage en het marginale percentage worden daarom verder naar beneden bijgesteld.
Daarnaast stellen burgemeester & wethouders de raad voor om de eigen bijdrage van de
Wmo uit de beleidsregels van het minimabeleid te verwijderen en deze toe te voegen aan
de Wmo. De uitvoering kan onder worden gebracht bij het CAK. Het beleid van de
gemeente wijzigt hierdoor niet, maar klanten hoeven in 2018 geen aanvraag of declaratie
meer in te dienen, via de bijzondere bijstand of de collectieve zorgverzekering. Klanten
met een minimuminkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm worden
automatisch vrijgesteld van de eigen bijdrage Wmo. Dit scheelt voor alle partijen
administratieve lasten en het voorkomt dat mensen met een minimuminkomen vergeten
een aanvraag of declaratie in te dienen.
Extra middelen Veilig Thuis Drenthe
Besluit: In de begroting 2018 voor de gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis Drenthe
(VTD) rekening te houden met een bedrag van € 236.000.
Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen extra middelen beschikbaar voor de
gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis Drenthe.
Begroting 2018
Besluit: De Raad voor te stellen: 1. De programmabegroting 2018 vast te stellen en
daarmee:
- de totale baten en lasten per raadsprogramma voor 2018 te autoriseren;
- kennis te nemen van de meerjarenraming 2019-2021;
- De investeringskredieten voor de jaarschijf 2018 te autoriseren met inachtneming van
de planning;
- kennis te nemen van het investeringsprogramma 2019-2021
- de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vast te stellen;
2. de subsidieplafonds voor 2018 als volgt vast te stellen:
* € 103.127 voor amateurkunst;
* € 6.000 voor algemene sportstimulering;

* € 80.984 voor evenementen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor om de begroting voor
het komende jaar vast te stellen. De hoofdlijnen van beleid en de bijbehorende
budgetten zijn daarin opgenomen.

