Besluitenlijst B&W 28 juni 2016
Bijdrage provinciale regeling dorpsinitiatieven
Besluit: 1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze voor de provinciale bijdrage
vanuit de regeling dorpsinitiatieven voor de jaren 2016, 2017 en 2018.
2. De raad in de Bestuursrapportage 2016 voor te stellen zowel aan de inkomsten- als
aan de uitgavenkant van de begroting 2016 € 50.000 beschikbaar te stellen.
3. In te stemmen met een memo werkwijze bijdrage regeling dorpsinitiatieven aan de
raad.
- Samenvatting: De gemeente ontvangt in 2016, 2017 en 2018 een bijdrage van
€50.000 van de provincie in het kader van de regeling dorpsinitiatieven. De gemeente
mag die inzetten als cofinanciering aan projecten, die bijdragen aan de burgerkracht en
leefbaarheid van het buitengebied. Burgemeester en wethouders hebben besloten mee te
werken aan de andere aanpak van de provinciale regeling vitaal platteland en informeren
de raad met een memo. Aanvragen kunnen via het wijkbudget of het aanjaagbudget
maatschappelijke initiatieven worden ingediend.
Rapportage voortgang en vorderingen Welzijn MensenWerk
Besluit: Kennis te nemen van de 1ste kwartaalrapportage 2016 van Welzijn MensenWerk.
- Samenvatting: Welzijn MensenWerk heeft de rapportage over het 1ste kwartaal 2016
ingediend over voortgang in de uitvoering van het werkplan 2016 en resultaten in het
1ste kwartaal zijn gerealiseerd. Uit de rapportage blijkt dat over de hele linie gezien
goede voortgang wordt geboekt. Daarnaast zijn er knelpunten die hebben te maken met
de spanning die zich ontwikkelt tussen preventieve inzet en een toegenomen vraag naar
persoonlijke ondersteuning. Dat wordt een afwegingspunt bij de opdrachtformulering
voor 2017.
Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Noord-Nederland
Besluit: Deel te nemen aan het convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt
Eenheid Noord-Nederland.
- Samenvatting: In 2008 werd in Zuidwest Drenthe een hennepconvenant afgesloten
tussen de vijf gemeenten, de politie, de woningcorporaties Domesta, Woonconcept,
Actium, Woonservice, het Openbaar Ministerie in Assen en Essent Netwerk BV / Rendo
BV.
Aangezien de politieregio nu Groningen, Friesland en Drenthe omvat, wordt een
aangepast hennepconvenant voor informatie-uitwisseling gesloten tussen alle gemeenten
in Groningen, Friesland en Drenthe, Politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties,
netbeheerders, UWV en waterbedrijven.
Evaluatie Buurtkamer Nijeveen 2015 t/m februari 2016 & verzoek continuering
na juli 2016 van Stichting De Stouwe
Besluit: 1. Te oordelen dat de pilot van de Buurtkamer in het Kerspel is geslaagd.
2. De subsidie van 7-4 t/m 31-12-2015 voor de Buurtkamer definitief vast te stellen op
€ 12.160.
3. Een subsidie te verlenen van maximaal € 15.808 voor het voorzetten van de
Buurtkamer in 2016.
- Samenvatting: In het voorjaar van 2015 is een start gemaakt met maatschappelijke
dagopvang in Het Kerspel in Nijeveen. De beschikking loopt tot 1 juli 2016. Er is nu een
evaluatie van het eerste jaar en een voorstel om te continueren als voorliggende
voorziening.
Ligplaats Paradijsweg

Besluit: In te stemmen met verplaatsing van de woonboot van mevrouw Woutersen van
scheepswerf Wout Liezen (voormalig Pro Aqua) naar een plaats aan de Paradijsweg.
- Samenvatting: Mevrouw Woutersen heeft gevraagd haar woonboot te mogen
verplaatsen van scheepswerf Wout Liezen naar een plaats aan de Paradijsweg. Haar
woonboot ligt al enige jaren in de voormalige jachthaven. Door uitbreiding van Wout
Liezen is een andere plaats nodig. Aan de Paradijsweg is ter hoogte van het RWZI een
plaats beschikbaar. Burgemeester & wethouders stemmen in met de verplaatsing.
Stedenbouwkundig plan Werkhorst 30 - voormalig Drenthe College
Besluit: Onder voorwaarden in te stemmen met het stedenbouwkundig plan Werkhorst
30 d.d. 24 mei 2016 als basis voor het op te stellen bestemmingsplan.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen onder voorwaarden in met het
stedenbouwkundig plan voor de Werkhorst 30. Het stedenbouwkundig plan bevat de
nieuwbouw van 22 koopwoningen, zowel vrijstaande, 2-onder-1 kapwoningen als
rijwoningen. Het stedenbouwkundig plan dient als basis voor het op te stellen
bestemmingsplan.
Woningmarktregio Groningen-Drenthe
Besluit: 1. In te stemmen met het voorstel aan de Minister om op grond van artikel 41d
van de Woningwet de provincies Groningen en Drenthe en de daarin gelegen 23
Groninger en 12 Drentse gemeenten aan te wijzen als kernwerkgebied voor de
corporaties: Stichting Lefier; Stichting Actium; Stichting Nijestee; Stichting Acantus
Groep; Domesta; Stichting Woonconcept; Stichting De Huismeesters; Christelijke
Woningstichting Patrimonium; Woningstichting Wierden en Borgen; Stichting Wold en
Waard; Stichting Woonservice Drenthe; Stichting Woonborg; Stichting Steelande Wonen;
Woonstichting Groninger Huis; Christelijke Woongroep Marenland; Woningstichting De
Volmacht; Stichting Eelder Woningbouw; Stichting Uithuizer Woningbouw; Stichting
Huisvesting Vredewold; Christelijke Stichting BCM Wonen; Stichting De Delthe.
2. Een ontheffingsverzoek op grond van artikel 41c van de Woningwet van Stichting
Actium voor de Friese gemeente Ooststellingwerf en van Stichting Woonconcept voor de
Overijsselse gemeente Steenwijkerland te ondersteunen.
3. De gemeente Emmen te machtigen om namens de Groninger en Drentse gemeenten
het voorstel voor een woningmarktregio Groningen-Drenthe in te dienen.
- Samenvatting: De Woningwet 2015 bevat bepalingen over het werkgebied van
woningcorporaties. Deze bepalingen zijn bedoeld om de lokale binding van
woningcorporaties te versterken. Aan gemeenten is gevraagd voor 1 juli 2016 aan de
minister voorstellen te doen over de gewenste regio-indeling, waarna de minister de
indeling in regio's vaststelt. Burgemeester & wethouders stemmen in met een
woningmarktregio bestaande uit de provincies Groningen en Drenthe.
Beantwoording raadsvragen brandbrief bewoners Zuideinde
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de raadsvragen over de
brandbrief bewoners Zuideinde.
- Samenvatting: Door de fractie van de VVD in de Raad zijn schriftelijke vragen gesteld
over een brandbrief van bewoners van het Zuideinde. Burgemeester & wethouders
beantwoorden de vragen.
Cultuurnota
Besluit: De Raad voor te stellen de cultuurnota Panta Rhei - cultuur is van de
samenleving vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders vragen de Raad een cultuurnota vast te
stellen. De nota is het resultaat van een interactief beleidsproces met de professionele
cultuurorganisaties, de amateurkunst en culturele ondernemers in Meppel. De nota
beschrijft de beleidskeuzes en de programma's voor de komende periode.

