Besluitenlijst B&W 28 januari 2020
Convenant praktijkondersteuners huisartsen jeugd 2020 en volgende jaren
Besluit: In te stemmen met het convenant praktijkondersteuners huisartsen jeugd 2020
en volgende jaren. Wethouder Ten Hulscher heeft mandaat om tot ondertekening over te
gaan.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het convenant
praktijkondersteuners huisartsen jeugd 2020 en volgende jaren.
Uitgestelde subsidieverlening 2020
Besluit: 1. Subsidies 2020 te verlenen aan de organisaties en instellingen.
2. Te besluiten dat MZ&PC De Reest geen accountantsverklaring hoeft te overleggen bij
de verantwoording 2020
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben voor 2020 subsidies verleend aan
diverse organisaties en instellingen.
Herpositionering Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie - regio
Besluit: 1. Het voorgenomen besluit om aan te sluiten bij de Regionaal Meld- en
Coördinatiefunctie (RMC) -regio IJssel - Vecht vooralsnog terug te draaien en bij de RMCregio Zuidwest Drenthe te blijven.
2. Akkoord te gaan met de bestuurlijke afspraken om de samenwerking te verbeteren en
te intensiveren binnen de RMC-regio en tussen de regio's Zuidwest Drenthe en IJssel Vecht
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben het voorgenomen besluit om over
te gaan van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) regio Zuidwest Drenthe naar RMC - regio IJssel-Vecht teruggedraaid. Aan dat besluit lag
een rapportage ten grondslag, gebaseerd op een onderzoek en analyse naar de meest
optimale onderbrenging. De keuze voor het overgaan is gebaseerd op twee factoren:
1. Het grootste deel van de betreffende leerlingen uit Meppel bezoekt Zwolse scholen,
slechts een klein percentage gaat naar Hoogeveen;
2. Meppel is gelegen en werkt samen in de arbeidsmarktregio IJssel-Vechtstreek, waar
Hoogeveen opereert in de arbeidsmarktregio Drenthe.
In de praktijk is echter gebleken dat een overgang naar RMC-regio IJssel-Vecht vanwege
de regels omtrent de financiering onmogelijk is. Vanwege deze ontstane situatie heeft
Meppel met de contactgemeenten en de andere deelnemende gemeenten in de RMCregio Zuidwest Drenthe - De Wolden en Westerveld - afspraken gemaakt om toch onze
leerlingen beter te bedienen en de koppeling naar de arbeidsmarktregio beter te
organiseren. Beide regio's zullen in de toekomst intensiever samenwerken. Er zijn
hierover bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de gemeenten onderling en tussen beide
RMC-regio's.
Leerplicht verslag 2018-2019
Besluit: 1. Het jaarverslag van de leerplicht 2018-2019 gemeente Meppel vast te stellen.
2. Het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de raad.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders brengen verslag uit aan de raad over de
leerplicht over het uitgevoerde beleid in het schooljaar 2018-2019 op het gebied van de
leerplicht en de kwalificatieplicht. In het verslag zijn cijfers opgenomen van
leerlingenaantallen en schoolverzuim. Op basis daarvan zijn een aantal aanbevelingen
gedaan voor de komende schooljaren. Voorts zijn in het jaarverslag de belangrijkste
ontwikkelingen op het gebied van leer-en kwalificatieplicht opgenomen.

Bestemmingsplan Meppel - Dahliastraat, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere
grenswaarde geluid
Besluit: 1. Ten behoeve van het plan hogere grenswaarden vast te stellen,
overeenkomstig het ontwerpbesluit hogere waarden.
2. De raad voor te stellen om: a. In te stemmen met de reactienota zienswijzen
bestemmingsplan Meppel - Dahliastraat.
b. Het bestemmingsplan Meppel - Dahliastraat met planidentificatie
NL.IMRO.0119.Dahliastraat-BPC1 gewijzigd vast te stellen.
c. Het beeldkwaliteitsplan Dahliastraat vast te stellen ter vervanging van de
welstandsnota voor het betreffende gebied.
d. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2de lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor in te stemmen met de
reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan Meppel - Dahliastraat en het
beeldkwaliteitsplan Dahliastraat vast te stellen. Daarnaast besluiten burgemeester &
wethouders de benodigde hogere grenswaarden vast te stellen.
Convenant beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Drenthe
Besluit: 1 Het convenant beschermd en begeleiding maatschappelijke opvang Drenthe
vast te stellen.
2. Het convenant beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Drenthe te
ondertekenen.
- Samenvatting: Het huidige convenant beschermd wonen en begeleiding
maatschappelijke opvang Drenthe loopt tot 1 januari 2020. De samenwerking tussen
centrumgemeente Assen en de regiogemeenten zal zich in ieder geval tot 1 januari 2022
voortzetten. Tevens zijn artikelen toegevoegd die voorzien in een gezamenlijke
voorbereiding op de doordecentralisatie van beschermd wonen en op de uitvoering van
het regioplan in twee toekomstige regio’s.
Verzoek aanwijzing Chw bestemmingsplan Transformatiegebied Noordpoort
voor toepassing artikel 7c Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw)
Besluit: In te stemmen met de aanvraag om het project Transformatiegebied Noordpoort
aan te melden als pilotproject experimenteren met een nieuw systeem voor het
kostenverhaal, het systeem zonder tijdvak.
- Samenvatting: In het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor
Transformatiegebied Noordpoort - Chw bestemmingsplan - wordt momenteel gebruik
gemaakt van de mogelijkheden van artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en
herstelwet (Chw) ten aanzien van het kostenverhaal. Dit houdt in dat een exploitatieplan
pas hoeft te worden vastgesteld op het moment dat de omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen aan de orde is. Daarmee wordt de vaststellingsplicht van het
exploitatieplan doorgeschoven van de vaststelling van het Chw bestemmingsplan naar
het moment van de eerste afgifte van een omgevingsvergunning met een initiatiefnemer,
waarmee geen anterieure overeenkomst is overeengekomen. De gemeente moet echter
nog steeds een exploitatieplan op basis van de afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke
ordening maken en vaststellen om aan haar wettelijke plicht tot kostenverhaal te
voldoen.
Dienstverleningsovereenkomst crisisdiensten veilig opgroeien
Besluit: 1. De vernieuwde dienstverleningsovereenkomst crisisdiensten veilig opgroeien
Meppel-Westerveld met de gemeente Westerveld aan te gaan.
2. De burgemeester verleent volmacht aan gemeentesecretaris A.J. Kastelein om de
dienstverleningsovereenkomst onder 1. namens de gemeente te ondertekenen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders besluiten om de vernieuwde
dienstverleningsovereenkomst crisisdiensten veilig opgroeien Meppel-Westerveld met de
gemeente Westerveld aan te gaan.

Raadsvragen over locatiekeuze knarrenhof
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van vragen volgens artikel
32 reglement van orde van de raad over de locatiekeuze knarrenhof.
- Samenvatting: Door de fractie van de PvdA in de raad zijn vragen gesteld over de
locatiekeuze knarrenhof naar aanleiding van een bijeenkomst van de gemeente over
collectief particulier opdrachtgeverschap. Burgemeester & wethouders beantwoorden de
vragen.

