Besluitenlijst B&W 17 mei 2016
Ledenraadpleging Vereniging van Nederlandse Gemeenten over
uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom
Besluit: Akkoord te gaan met het onderhandelingsakkoord.
- Samenvatting: Gemeenten worden gevraagd voor 1 juni 2016 hun mening te geven
over het uitwerkingsakkoord met het rijk over aanpak van de verhoogde instroom van
asielzoekers.
Herstelwerkzaamheden Oevers A en B
Besluit: De raad voor te stellen:
1. Een krediet ad € 736.000 beschikbaar te stellen voor afkoppelen riolering Oevers A en
B.
2. De kapitaallasten voortvloeiende uit het krediet ten laste van de rioolexploitatie te
brengen en de meerjarenbegroting 2016 hierop aan te passen.
- Samenvatting: Na jaren van procederen heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw een
definitief oordeel in hoger beroep gewezen in de zaak tegen Van der Lee over geschillen
met betrekking tot de revitalisering van bedrijventerrein Oevers A en B. Hieruit volgt dat
de riolering nog op een juiste wijze moet worden afgekoppeld. Burgemeester &
wethouders vragen hiervoor een krediet aan de raad.
Principeverzoek 5 appartementen Burgemeester van Veenlaan 5, 5a Nijeveen
Besluit: 1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het mogelijk
maken van 5 appartementen aan de Burgemeester Van Veenlaan 5, 5a te Nijeveen;
2. De aanvrager schriftelijk op de hoogte te stellen van uw besluit.
- Samenvatting: Burgmeester & wethouder verlenen in principe en onder voorwaarden
medewerking aan het mogelijk maken van 5 appartementen aan de Burgemeester Van
Veenlaan 5, 5a te Nijeveen. Het principeverzoek past niet binnen het bestemmingsplan;
het bouwvlak moet vergroot worden.
Afwikkeling arbitrage Oevers A en B
Besluit: In te stemmen met een memo aan de raad inzake de afwikkeling arbitragezaak
Oevers A en B.
- Samenvatting: Na jaren van procederen heeft de Raad van Arbitrage voor De Bouw een
definitief oordeel in hoger beroep gewezen in de zaak tegen Van der Lee over geschillen
met betrekking tot de revitalisering van het bedrijventerrein Oevers A en B.
Investering extra capaciteit uitvoeringsregie
Besluit: 1. Eénmalig € 161.700 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van regie in 15
meervoudige complexe casussen;
2. De investering ad € 161.700 te dekken uit budgetten voor jeugdzorg en Wmo.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten éénmalig 161.700
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van regie in 15 meervoudige complexe
casussen.
Het sociaal team stelt, aan de hand van criteria, vast in welke casus de inzet van een
regisseur noodzakelijk is om escalatie te voorkomen en hulpverlening af te stemmen.
Berekend is dat in 2016 in 80 casussen de inzet van een regisseur, die werkt met de
aanpak één gezin, één plan, één regisseur, noodzakelijk is. Met deze extra investering
wordt regie voor de huishoudens met meervoudige complexe problematiek geborgd.
Ontwerp bestemmingsplan Meppel - Oevers E 2015 & ontwerp
beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Oevers E

Besluit: 1. In te stemmen met de reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan
Meppel - Oevers E 2015;
2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Meppel - Oevers E 2015;
3. Het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen op
grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening;
4. Het ontwerp beeldkwaliteitplan Oevers E ter inzage te leggen op grond van de
inspraakverordening.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met de reactienota inspraak en
overleg en het ontwerp bestemmingsplan Meppel - Oevers E 2015.
Het ontwerp bestemmingsplan ligt samen met het ontwerp beeldkwaliteitplan voor een
periode van 6 weken ter inzage. Een ieder kan een zienswijze bij de gemeenteraad naar
voren brengen.
Het bestemmingsplan omvat de woon-werk locatie Oevers E, de begraafplaats en de
kuikenbroederij van Probroed & Sloot. Grofweg wordt het bestemmingsplan begrensd
door de N375, de oostzijde van het perceel van Probroed & Sloot, de Zomerdijk en de
Handelsweg.
Ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn er enkele wijzigingen
aangebracht. Naar aanleiding van de inspraakreacties wordt ook internetverkoop met een
beperkte afhaal- en afrekenmogelijkheid toegestaan en is met een afwijking verhuur van
bedrijfspanden mogelijk. Verder zijn er enkele ambtshalve wijzigingen.
Aanpak communicatie A-opgaaf in het voorliggend veld sociaal domein
Besluit: 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak communicatie in het voorliggend
veld - A-opgaaf;
2. Mee te delen in de raadscommissie sociaal domein dat er een plan van aanpak ligt
voor communicatie in en met het voorliggend veld en dat dit plan in 2016 wordt
uitgevoerd.
- Samenvatting: In een plan van aanpak is weergegeven hoe in 2016 de communicatie
wordt opgepakt over het onderwerp 'eigen kracht' richting en met het voorliggend veld
en inwoners. Het plan van aanpak vloeit voort uit het uitvoeringsplan sociaal domein van
de A-opgave.

