Besluitenlijst B&W 7 & 9 november 2017
Hoofdstembureau verkiezing gemeenteraad & benoeming leden 2017 t/m 2020
Besluit: 1. Het hoofdstembureau per 1 januari 2017 in te stellen en voor vier
kalenderjaren de volgende leden te benoemen:
- plaatsvervangend voorzitter: mevrouw A.M.D. Mous
- mevrouw A. Schulting
- mevrouw M. Langeslag-Linssen
- de heer H. Veldman
Als plaatsvervangend lid worden aangesteld:
- mevrouw M. Boers
- mevrouw N. Klontje
- de heer R. Veldman.
Gelijktijdig met deze benoeming worden de nog zittende leden ontslagen.
2. De raadzaal aanwijzen als ruimte voor de zittingen van het hoofdstembureau.
- Samenvatting: Op grond van de Kieswet stellen burgemeester & wethouders eens per
vier kalenderjaren een hoofdstembureau in voor de verkiezingen van de leden van de
gemeenteraad. Het hoofdstembureau voor de gemeenteraadverkiezing treedt ook op als
centraal stembureau. Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden van wie er één
voorzitter is en één plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast worden drie reserve leden
aangesteld. De burgemeester is op basis van de Kieswet voorzitter van het
hoofdstembureau. Burgemeester & wethouders hebben besloten met ingang van 1
januari 2017 voor vier kalenderjaren de leden van het hoofdstembureau te benoemen en
gelijktijdig met deze benoeming de nog zittende leden te ontslaan. Ook hebben
burgemeester & wethouders besloten de zittingen van het hoofdstembureau te houden in
de raadzaal van het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel.
Zienswijze begrotingswijziging 2017 regionale uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe
Besluit: De raad voor te stellen: 1. In te stemmen met een raadsvoorstel en een
zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging van de RUD Drenthe.
2. De extra bijdrage van € 23.459 te verantwoorden in het jaarrekeningresultaat 2017.
- Samenvatting: De RUD Drenthe constateert dat over 2017 een fors tekort wordt
gerealiseerd. Daarom is het noodzakelijk dat de deelnemende partijen voor 2017 een
extra deelnemersbijdrage leveren van in totaal € 450.000. De gemeente Meppel heeft
een aandeel van 5,2% in deze gemeenschappelijke regeling. Burgemeester & wethouders
stellen de raad voor een zienswijze in te dienen bij deze begrotingswijziging om de RUD
Drenthe op te roepen financieel en organisatorisch orde op zaken te stellen.
Raadsvragen over veiligheid in appartementencomplexen
Besluit: Instemmen met beantwoording van vragen van de fractie van de VVD volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad inzake veiligheid in appartementencomplexen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fractie
van de VVD over veiligheid in appartementencomplexen, met name koopappartementen.
Actualisatie stedenbouwkundig plan Nieuwveense Landen
Besluit: 1. De raad voor te stellen: a. In te stemmen met de actualisatie van het
stedenbouwkundig plan c.q. het voorkeursscenario dat daar deel van uitmaakt.
b. De grondexploitatie op hoofdlijnen van het voorkeursscenario van het geactualiseerde
stedenbouwkundig plan vast te stellen.
c. De afwaardering in de jaarrekening 2017 te verwerken.
2. Een memo over consultaties over de actualisatie stedenbouwkundig plan Nieuwveense
landen aan de raad te zenden.

- Samenvatting: 20 april 2017 heeft de raad de uitgangspunten voor de actualisatie van
het stedenbouwkundig plan van Nieuwveense Landen vastgesteld. Op basis van deze
uitgangspunten is het geldende stedenbouwkundig plan uit juni 2011 geactualiseerd.
Door deze actualisatie wordt het verouderde stedenbouwkundig plan omgebogen tot een
plan met kansrijke proposities voor toekomstige ontwikkelingen in Nieuwveense Landen.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met het geactualiseerde stedenbouwkundig plan
en het voorkeursscenario waarvoor burgemeester & wethouders hebben gekozen. De
financiële gevolgen daarvan zijn vertaald in een notitie grondexploitatie op hoofdlijnen
die ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden, waarin ook de effecten op de
jaarrekening en de begroting zijn weergegeven.
Gewijzigde begroting 2018, afronding ontwikkelagenda & aanpassing
gemeenschappelijke regeling Reestmond
Besluit: 1. De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen op de gewijzigde
begroting 2018 Reestmond.
2. Een memo over de afronding van de ontwikkelagenda Reestmond ter informatie te aan
de raad te versturen.
3. De raad voor te stellen in te stemmen met de gemeenschappelijke regeling Reestmond
per 1 januari 2018.
- Samenvatting: Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reestmond legt de
gewijzigde begroting 2018 voor aan de raad. De raad kan hierbij wensen en bedenkingen
uiten. Met een memo informeert het bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Reestmond de raad over de afronding van de ontwikkelagenda. Burgemeester &
wethouders vragen de raad in te stemmen met de aanpassing van Gemeenschappelijke
Regeling Reestmond per 1 januari 2018.

