Besluitenlijst B&W 6 juni 2016
Subsidie Wijkcentrum De Poele voor vervangen lift
Besluit: Aan Stichting Wijkcentrum De Poele een eenmalige subsidie te verlenen van
maximaal € 42.280 voor het vervangen van een lift.
- Samenvatting: De lift van Wijkcentrum De Poele voldoet niet meer aan de eisen van de
tijd en levert daardoor belemmeringen op voor het huidige en toekomstig functioneren
van de multifunctionele accommodatie. De oplossing is het vervangen van de huidige lift
door een groter exemplaar. Het bestuur van De Poele heeft van diverse fondsen
toezeggingen gekregen. Voor het tekort stellen burgemeester & wethouders een
eenmalige bijdrage beschikbaar.
Beslissing op bezwaar toepassen bestuursdwang
Besluit: In overeenstemming met het advies van de commissie bezwaarschriften het
bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit van 27 januari 2016 te
herroepen.
- Samenvatting: De commissie bezwaarschriften heeft advies uitgebracht naar aanleiding
van een bezwaarschrift tegen een besluit tot het opleggen van een last onder
bestuursdwang om de ongeoorloofde stalling van een fiets nabij het station ongedaan te
maken. Overeenkomstig het advies van de commissie hebben burgemeester &
wethouders besloten het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit te
herroepen.
Uitvoeringsprogramma 2016 toezicht & handhaving
Besluit: 1. Uitvoeringsprogramma toezicht & handhaving (HUP) 2016 vast te stellen;
2. Uitvoeringsprogramma toezicht & handhaving (HUP) 2016 ter kennisname naar de
raad te sturen.
- Samenvatting: In het uitvoeringsprogramma 2016 toezicht & handhaving wordt voor
bouwen & wonen, milieu en voor openbare ruimte, algemene plaatselijke verordening en
bijzondere wetten het jaarlijks programma voor toezicht en handhaving vastgesteld.
Interne controle rapportage 2015
Besluit: 1. Het interne controle-rapport 2015 voor kennisgeving aan te nemen;
2. Vast te stellen dat het lokaal normenkader 2015 goed is toegepast, de processen
rechtmatig zijn uitgevoerd en de organisatie daarmee in control is.
- Samenvatting: De interne controle richt zich op de rechtmatige uitvoering van regels in
de processen met een financieel belang en een doelmatige bedrijfsvoering.
De accountant steunt hier op bij zijn controle van de gemeentelijke jaarrekening.
Burgemeester & wethouders nemen kennis van het eindrapport 2015 van de interne
controle en concluderen dat de organisatie goed 'in control' is.
Raadsvragen over huishoudelijke hulp
Besluit: Schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het reglement van orde van de raad
inzake huishoudelijke hulp te beantwoorden.
- Samenvatting: De ondersteuning in het huishouden is altijd door het toepassen van
maatwerk per aanvrager behandeld. Op basis van een individuele beschikking en
normtijden uit de beleidsregels wordt het maatwerk toegewezen of afgewezen. Ook
onder de 'nieuwe' Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep sluit aan bij de wijze waarop er in Meppel wordt gewerkt.

