Besluitenlijst B&W - 15 mei 2018
Afhandeling motie ondersteuning 2018 Stichting Present
Besluit: 1. Stichting Present voor 2018 de gevraagde subsidie van € 8.000 verlenen.
2. Memo aan de raad sturen.
- Samenvatting: In de vergadering van 9 november 2017 heeft de raad met een motie
gevraagd de Stichting Present ondersteuning te geven, zodat het werk in 2018
gewaarborgd blijft.
Reactie op rekenkameronderzoek beleid onderhoud wegen
Besluit: De rekenkamercommissie te berichten met een brief.
- Samenvatting: De rekenkamercommissie heeft onderzoek laten doen naar het beleid
voor wegenonderhoud. Burgemeester & wethouders geven een reactie op het onderzoek,
de conclusies en de aanbevelingen.
Voorontwerp uitwerkingsplan Nijeveen - uitwerking Energieweg 19
Besluit: 1. In te stemmen met het voorontwerp uitwerkingsplan Nijeveen - uitwerking
Energieweg 19;
2. Een vooraankondiging van het uitwerkingsplan te publiceren zoals bedoeld in artikel
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro);
3. Het uitwerkingsplan op grond van de inspraakverordening niet ter inzage te leggen;
4. Voor het uitwerkingsplan het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten en
de vooroverlegpartners een termijn van drie weken te geven voor een reactie;
5. Met de initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst te sluiten op grond van
artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening (Wro).
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het voorontwerp
uitwerkingsplan Nijeveen - uitwerking Energieweg 19 en starten het vooroverleg met de
overlegpartners; waterschap en provincie. Met dit uitwerkingsplan wordt de bestemming
voor de Energieweg 19 uitgewerkt en wordt bedrijfsbebouwing mogelijk gemaakt. De
initiatiefnemer is voornemens een opslagloods te bouwen op het perceel. Burgemeester
& wethouders gaan een planschadeverhaalsovereenkomst met de initiatiefnemer aan.
Omdat het om een uitwerking van de bestemming gaat, wordt geen inspraakprocedure
doorlopen. Wel is het mogelijk later in de procedure een zienswijze in te dienen, zodra
het ontwerp uitwerkingsplan ter inzage ligt.
Ontwerp revisie omgevingsvisie Drenthe, milieueffectrapport en ontwerp
provinciale omgevingsverordening Drenthe
Besluit: In te stemmen met zienswijzen.
- Samenvatting: Afgelopen jaar is de provincie Drenthe binnen korte tijd en met de
nodige participatie tot een ontwerp omgevingsvisie en een bijbehorende verordening
gekomen. De gemeente Meppel heeft een forse bijdrage aan geleverd in het proces van
co-creatie. Een dergelijke aanpak verdient ook een zorgvuldige formele reactie. Niet als
podium om kritiek te leveren maar als middel om samen tot een optimale omgevingsvisie
te komen. Dit is in het belang van Meppel en daarmee ook in het belang van Drenthe. De
formele reacties (zienswijzen) liggen nu voor.
Zesde rapportage Sociaal Domein - mei 2018
Besluit: 1. Kennis te nemen van de zesde rapportage sociaal domein gemeente Meppel mei 2018.
2. Een memo en de zesde rapportage sociaal domein aan de raad aan te bieden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders zenden de zesde rapportage Sociaal
Domein, met peildatum 1 januari 2018, ter kennisname aan de gemeenteraad.

Raadsvragen over woonvorm Marktstraat
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de vragen volgens artikel 32
reglement van orde van de raad inzake vragen over woonvorm Marktstraat Meppel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden schriftelijke vragen van de
fractie ChristenUnie over de woonvorm aan de Marktstraat in Meppel.

