Besluitenlijst B&W 27 november 2018
Principeverzoek 11 woningen op terrein voormalig zwembad De Duker Nijeveen
Besluit: In principe en onder voorwaarden bereid medewerking te verlenen aan een
planologische procedure voor 11 woningen op het terrein van voormalig zwembad De
Duker, Dominee Van Halsemastraat 14 te Nijeveen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders zijn in principe en onder voorwaarden
bereid medewerking te verlenen aan een planologische procedure voor 11 woningen op
het terrein van voormalig zwembad de Duker, Dominee van Halsemastraat 14 Nijeveen.
Het zwembad staat al jaren leeg en het gebouw is niet onderhouden. De eigenaar van de
locatie wil woningen bouwen, die qua stijl passend zijn bij de reeds bestaande woningen.
Voorontwerp bestemmingsplan Meppel - Randweg Westerstouwe
Besluit: 1. Voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen tussen de Randweg en de
Westerstouwe geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen zoals bedoeld in artikel
7.19 Wet milieubeheer (Wm);
2. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Meppel - Randweg
Westerstouwe;
3. Het voorontwerp bestemmingsplan zes weken voor inspraak ter inzage te leggen
conform de inspraakverordening en een vooraankondiging te publiceren zoals bedoeld in
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro);
4. Voor het voorontwerp bestemmingsplan Meppel - Randweg Westerstouwe het overleg
zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben ingestemd met het voorontwerp
bestemmingsplan Meppel - Westerstouwe Randweg. Het bestemmingsplan maakt 34
sociale huurwoningen mogelijk met bijbehorende ontsluitingen, parkeergelegenheid en
openbaar groen. Tevens is besloten dat er geen milieueffectrapportage wordt opgesteld.
Het voorontwerp bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd voor inspraak en
vooroverleg. Het plangebied ligt ten westen van de gebouwen van de voormalige LTS aan
de Randweg en het middenspanningsstation aan de Westerstouwe.
Contracten & tarieven 2019 Wmo-thuishulp
Besluit: 1. In te stemmen met het verlengen van de contracten Wmo-thuishulp met een
jaar tot 31 december 2019.
2. Vaststellen van de nieuwe tarieven Wmo-thuishulp vanaf 1 januari 2019.
- Samenvatting: De gemeente heeft op dit moment met 18 aanbieders een contract voor
de levering van thuishulp. Deze contracten eindigen per 1 januari 2019, maar zijn twee
keer met een jaar te verlengen. Er zijn inhoudelijk en organisatorisch geen redenen om
nieuwe contracten af te sluiten. Het aanpassen van de tarieven past binnen de
mogelijkheden van de huidige contracten. Voor 2019 betreft het de eerste verlenging. Er
wordt voorgesteld om de contracten te verlengen met één jaar;
De tarieven voor de producten Wmo-thuishulp aan te passen overeenkomstig de
algemene maatregel van bestuur van 1 juni 2017 en te baseren op de reële kostprijzen.
Voor aanbieders die de cao verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en
Jeugdgezondheidszorg volgen, wordt het tarief vastgesteld op:
€ 27,31 per uur voor thuishulp-basis;
€ 27,69 per uur voor thuishulp-plus;
€ 31,80 per uur voor thuishulp-extra.
Voor aanbieders die de cao schoonmaak volgen, wordt het tarief vastgesteld op:
€ 24,03 per uur voor thuishulp-basis en thuishulp-plus.
Het doorvoeren van de nieuwe tarieven zal in 2019, uitgaande van gebruik van
maatwerkvoorzieningen in 2018, tot € 327.093 extra kosten leiden.

Subsidieaanvraag Jeugdsportfonds Drenthe 2018
Besluit: Het Jeugdsportfonds Drenthe 2018 een subsidie te verlenen van € 25.000.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten een subsidie van € 25.000
te verlenen aan het Jeugdsportfonds Drenthe. Doel is kinderen uit gezinnen met een laag
besteedbaar inkomen niet te belemmeren in deelname aan sport en bewegen.
Burgerbelevingsonderzoek Meppel 2018
Besluit: Inwoners en raad te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.
- Samenvatting: Het burgerbelevingsonderzoek vraagt tweejaarlijks de mening van
inwoners over het sociale klimaat en de leefbaarheid. Inzet voor de buurt en sociale
samenhang, burenhulp, eenzaamheid, leefbaarheid en vrijwillige inzet en mantelzorg zijn
vaste onderwerpen. Dit keer is ook gevraagd naar duurzaamheid, de afvalinzameling en
zwerfvuil. Op basis van een onlinesteekproef deden 1.250 Inwoners mee. Dit is een
respons van 18,5%. Dat maakt de resultaten voor de gemeente als totaal betrouwbaar.
Het rapport met uitslagen voor eigen wijk of dorp is via meppel.nl in te zien.
Toepasbaarheid van asfaltcollectoren
Besluit: In te stemmen met een memo aan de raad betreffende mogelijkheid van het
toepassen van asfaltcollectoren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad over de mogelijkheid
van het toepassen van asfaltcollectoren.
Buitengewone algemene ledenvergadering & bestuurdersdag VNG
Besluit: Wethouder Van der Haar te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen
op de buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) op 30 november 2018.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders wijzen wethouder Van der Haar aan als
vertegenwoordiger tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 30 november 2018
Intentieverklaring regionale energiestrategie Drenthe
Besluit: 1. Stemt in met bijgevoegde intentieverklaring Drentse overheden regionale
energiestrategie (RES);
2. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder duurzaamheid de verklaring te
ondertekenen.
3. De raad wordt over de intentieverklaring geïnformeerd met een memo.
- Samenvatting: Voor de uitvoering van de opgaven uit het Klimaatakkoord wordt
Nederland verdeeld in regio's. Drenthe wordt gezien als één regio. Afgesproken is dat de
overheden het voortouw nemen in de energie-opgave. De Drentse overheden,
provincie/waterschappen/gemeenten gaan samenwerken vanuit een gezamenlijke
opdrachtgeverschap. De intentie wordt uitgespreken om voor de invulling van een
regionale energiestrategie (RES) te gaan samenwerken in een regio die overeenkomt met
provincie Drenthe. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Met ondertekening van de
verklaring spreken partijen uit gezamenlijk het proces te doorlopen. Iedere partij draagt
vanuit de eigen rol en expertise bij aan het tot stand brengen van de RES en maakt
daarvoor tijd, menskracht (ambtelijk en bestuurlijk) en middelen vrij. Een belangrijke
doelstelling is om de samenleving en stakeholders goed te betrekken bij het opstellingsen besluitvormingstraject. Partijen verplichten zich om zich daarvoor in te zetten via een
Drentse aanpak. Hiervoor wordt een samenwerkingsorganisatie opgericht.
Concept routekaart energietransitie
Besluit: Stemt in met de conceptroutekaart energietransitie. Deze wordt de raad
aangeboden ter consultatie.
- Samenvatting: In het uitvoeringsprogramma 2018 - 2022 is aangegeven dat er een
routekaart wordt gemaakt voor het realiseren van de energietransitie met de
samenleving. De conceptroutekaart kent twee delen. Deel 1 geeft een beschrijving van
de huidige stand van zaken rond de energietransitie. Deel 2 geeft een aanzet tot dialoog.

