Besluitenlijst B&W 8 december 2020
1. Beantwoording technische vragen over Wob besluit vuurwerkevenementen
Besluit: conform
1. De technische vragen van raadslid Bos te beantwoorden volgens het format in de
bijlage.
2. De gevraagde kopie van het Wob besluit in heroverweging toe te sturen.
Samenvatting:
Raadslid Bos (D66) heeft technische vragen gesteld naar aanleiding van een
collegebesluit over een herziene beslissing Wob over vuurwerkevenementen. Het college
beantwoordt deze technische vragen en verstrekt een kopie van het besluit.
2. Tijdelijke studentenhuisvesting in 50 woonunits bij het pand Blankenstein
540.
Besluit: conform
1. In principe mee te werken aan het initiatief van Jansen Vastgoed BV.
2. De locatie Ceintuurbaan (voormalig schoolgebouw AOC Terra) niet langer
beschikbaar te houden voor studentenhuisvesting.
Samenvatting:
Het college geeft aan in principe mee te willen werken aan een initiatief voor het plaatsen
van 50 woonunits voor studentenhuisvesting bij het pand Blankenstein 540.
3. Ronde met de raad rondom de invoering omgevingswet en omgevingsvisie
Besluit: conform
De agendacommissie voorstellen "Ronde met de raad rondom de invoering
omgevingswet en omgevingsvisie" te agenderen voor de Ronde van 7 januari 2021.
Samenvatting:
Het college wil met de raad in gesprek over de invoering van de omgevingswet. Dit ter
voorbereiding op de besluiten die de raad moet nemen dit jaar over een aantal
onderwerpen.
4. Eenmalige verruiming winkeltijden levensmiddelen-winkels zon- en
feestdagen december 2020 en januari 2021 in verband met COVID-19.
Besluit: conform
1. Vrijstelling voor winkels in de levensmiddelenbranche te verlenen, op grond van
artikel 2 lid 4 van de Verordening winkeltijden Meppel, van de in de
Winkeltijdenwet genoemde verboden voor de volgende zon- en feestdagen:
Datum

Van (uur)

Tot (uur)

Zondag 13 december 2020

12:00

22:00

Zondag 20 december 2020

12:00

22:00

Zaterdag 26 december 2020

08:00

22:00

Zondag 27 december 2020

12:00

22:00

2. Een openstelling van winkels in de levensmiddelenbranche, gevestigd binnen de
gemeentegrenzen van Meppel, te gedogen op:
Datum

Van (uur)

Tot (uur)

Vrijdag 25 december 2020

12:00

22:00

Vrijdag 1 januari 2021

12:00

22:00

Dit betekent dat op deze genoemde dagen en tijden niet zal worden gehandhaafd wegens
een overtreding van de Winkeltijdenwet en de Verordening Winkeltijden Meppel.
Samenvatting:
Een zo optimaal mogelijke spreiding van het winkelend publiek is gewenst om de verdere
verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Om deze spreiding te faciliteren verleent
het college in verband met COVID-19 eenmalig vrijstelling van de in de Winkeltijdenwet
genoemde verboden voor winkels in de levensmiddelenbranche voor een aantal zon- en
feestdagen in december 2020. Openstelling van de levensmiddelenwinkels op 1e
kerstdag en nieuwjaarsdag wordt gedoogd.
5. Budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021
Besluit: conform
De Raad voor te stellen:
1. Een bedrag van in totaal € 756.000 aan lasten en € 15.000 aan baten over te
hevelen van 2020 naar 2021;
2. € 741.000 toe te voegen aan de reserve budgetoverheveling door middel van de
resultaatbestemming bij de Jaarstukken 2020
3. Na vaststelling van de Jaarstukken 2020, de begroting 2021 hierop aan te passen.
Samenvatting:
In de begroting 2020 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor activiteiten en
projecten. Indien deze activiteiten niet zijn afgerond kan een verzoek tot overheveling
van het budget worden ingediend. Na beoordeling wordt geadviseerd om incidentele
budgetten van in totaal € 756.000 aan lasten en € 15.000 aan baten over te hevelen
naar 2020.
6. Concept Beleidsregel Kleine Windturbines
Besluit: conform
1. De concept beleidsregel kleine windmolens met bijbehorende notitie en kaart ter
inzage te leggen conform inspraakverordening Meppel.

2. Als aanvulling een digitale informatiebijeenkomst te houden, zodat inwoners goed
worden geïnformeerd en mee worden genomen in de onderliggende
besluitvorming.
Samenvatting:
Steeds meer agrariërs in de gemeente Meppel hebben de behoefte om zelf hernieuwbare
energie op te wekken. De gemeenteraad heeft daarom een motie aangenomen waarin zij
het college oproept deze agrariërs te faciliteren. Het uitvoeren van deze motie sluit aan
bij de energie-ambities van de gemeente. Het college heeft daarom een concept
beleidsregel, beleidsnotitie en een bijbehorende kaart vastgesteld. In de voorliggende
beleidsnotitie worden de uitgangspunten en kaders geformuleerd. De beleidsregel zal
dienen als toetsingskader bij een aanvraag omgevingsvergunning om af te kunnen
wijken van het geldende bestemmingsplan. De concept-beleidsdocumenten worden eerst
voorgelegd aan de inwoners, ondersteund met een informatiebijeenkomst voor
belangstellenden. Vervolgens wordt de gemeenteraad gevraagd het nieuwe beleid vast te
stellen.
7. Toezegging over systematiek heffing onroerende zaakbelastingen
Besluit: conform
1. Kennis te nemen van de memo zoals bijgevoegd;
2. De memo te behandelen in de auditcommissie van 14 januari 2021.
Samenvatting:
Tijdens de begrotingsvergadering van 12 november 2020 heeft de portefeuillehouder
toegezegd in de auditcommissie van januari 2021 de systematiek rondom de heffing van
de onroerende zaakbelastingen (OZB) terug te laten komen. Dit mede naar aanleiding
van de voorgestelde verhoging in de programmabegroting 2021 in combinatie met een
hogere opbrengst die we dit jaar verwachten te ontvangen ten opzichte van de raming.
8. Aanpassing subsidies 2020 in verband met Corona
Besluit: conform
1. De oorspronkelijk verleende subsidies 2020, zoals opgenomen in de bijlage, in te
trekken.
2. De onvermijdelijke kosten volgens bijlage vast te stellen.
3. Subsidies toe te kennen voor de resterende activiteiten aangevuld met de
onvermijdelijke kosten, tot maximaal de oorspronkelijk verleende subsidie.
4. De teveel betaalde subsidie bedragen terug te vorderen.
Samenvatting:
Het college past een aantal subsidies voor 2020 aan in verband met activiteiten die door
Corona niet doorgaan. Met het vaststellen van deze subsidies draagt het college zorg
voor een rechtmatige subsidieverlening. Door het verloop van de Corona maatregelen is
het niet mogelijk alle aan te passen subsidies in één keer af te handelen. Dit is de 2e
adviesnota. De eerste adviesnota is op 10 november vastgesteld. Met de eerste
adviesnota werd € 30.003 aan subsidie teruggevorderd. Met de tweede adviesnota wordt
€ 33.244 aan subsidie teruggevorderd. Begin 2021 wordt de derde adviesnota verwacht.
In enkele gevallen kan de afhandeling gecombineerd worden met de reguliere
verantwoording over 2020 die voor de datum van 1 augustus afgehandeld wordt.
9. (Her)benoemen leden welstandscommissie 2021

Besluit: conform met aanpassing
De raad voor te stellen:
Met terugwerkende kracht voor het tijdvak 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 de volgende
leden voor de welstand- en monumentencommissie te (her)benoemen:
Algemeen
Voorzitter ir. V.W. Piscaer
Plaatsvervangend voorzitter R.J. Beerkens
Secretaris ir. M.T. ten Hove - van den Heuvel
Plaatsvervangend secretaris ir. T. Stahlie – Biersteker
Plaatsvervangend secretaris ing. J. Ruhl
Welstand
Lid, deskundige architectuur ir. A. Schurink
Lid, deskundige architectuur ir. L. Vos
Lid, stedenbouwkundige ir. R.E. Lamain
Lid, stedenbouwkundige ir. D. Majdandzic
Monumenten
Lid, deskundige architectuurhistorie ir. M.A. van Bleek
Lid, deskundige architectuurhistorie drs. G.M. van Altena
Lid, plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige ing. T. Temmink
Lid, plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige J.T. Teunis
Lid, plaatsvervangend deskundige architectuur- en bouwhistorie drs. M. van
Damme
Lid, landschapsdeskundige ir. A. Coops
Lid, plaatsvervangend landschapsdeskundige ir. I.M. Nij Bijvank - van Herel
Samenvatting:
Het college adviseert de gemeenteraad om voor de duur van 1 jaar de leden van de
welstands- en monumentencommissie te (her) benoemen. Dit ter overbrugging van de
invoering van de Omgevingswet.

