Besluitenlijst B&W 1 september 2020
Carrousel Sociaal Domein tijdens De Ronde 8 oktober 2020
Besluit: De agendacommissie voor te stellen de Carrousel Sociaal Domein als
avondvullend programma te agenderen voor de Ronde van 8 oktober 2020.
- Samenvatting: In oktober 2019 is de eerste Carrousel Sociaal Domein georganiseerd.
Tijdens de carrousel zijn verschillende actuele onderwerpen uitgelicht aan raadsleden en
leden van de Adviesraad Sociaal Domein met als doel bij te praten over de
ontwikkelingen. Vanwege de positieve reacties van aanwezigen wordt voorgesteld om De
Ronde van 8 oktober te benutten voor de carrousel. Een in april geplande bijeenkomst is
vervallen.
Warmtetransitievisie
Besluit: 1. De agendacommissie van de gemeenteraad kennis te laten nemen van de
memo warmtetransitievisie;
2. de agendacommissie voor te stellen donderdag 22 september te reserveren voor de
warmtetransitievisie.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de agendacommissie van de raad
voor om 22 september te reserveren voor de warmtetransitievisie. Een werkgroep van
inwoners en ondernemers zet eerste verkennende stappen voor de warmtetransitievisie.
Raadsleden ontvangen hierover vanuit de werkgroep een terugkoppeling.
Beantwoording technische vragen bestuursrapportage 2020
Besluit: De beantwoording van de vragen met betrekking tot de bestuursrapportage
2020 vast te stellen en ter kennisname naar de raad te zenden.
- Samenvatting: Het college biedt de beantwoording van de technische vragen over de
bestuursrapportage 2020 aan de raad aan.
Raadsvragen over CSG Dingstede
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad over CSG Dingstede.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden schriftelijke vragen van de
fractie van het CDA in de raad over CSG Dingstede.
Samenhangende aanpak coronacrisis en economische recessie
Besluit: 1. In te stemmen met de lijn van omgaan met de coronacrisis en haar effecten,
wat inhoudt: a. Handelen vanuit een voorbereidende en regisserende rol;
b. Het dempen van sociaaleconomische effecten én een duurzaam financieel herstel
centraal stellen;
c. De aanpak primair richten op werk, schulden en geestelijke problematiek;
d. Deze focus in een evenwichtig pakket brengen met:
- bestaande activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van Meppel;
- activiteiten die bijdragen aan de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd;
- het behouden van een solide financiële positie;
e. Een flexibele en wendbare organisatie die deze samenhangende aanpak corona, in lijn
met eerdere opgaven - crisisaanpak en koers - vormgeeft. De al ingezette
organisatieontwikkeling ondersteunt de combinatie van de genoemde opdrachten.
2. Deze samenhangende aanpak vast te stellen en aan de raad te zenden voor de
bespreking op 17 september 2020. Daarbij tevens de wijze van omgaan met de
raadsmemo van 25 juni 2020 aangeven.
3. Keuzes te maken om ruimte te creëren voor de uitvoering van de crisisaanpak en
samenhangende aanpak coronacrisis en economische recessie. Met de ingezette

organisatieontwikkeling kan van de bestaande organisatie flexibiliteit en wendbaarheid
worden gevraagd. Daar staat tegenover duidelijkheid en keuzes van de raad.
4. Daarnaast een tweede spoor vast te stellen als aanloop naar de perspectiefnota 20222025, waarin de vinger aan de pols van de samenleving wordt gehouden - monitoring en samen met partijen in de samenleving aan de verdere aanpak wordt gewerkt.
- Samenvatting: 1a. De coronacrisis en haar effecten zijn ingrijpend en onzeker. Dat
vraagt wendbaarheid én goede samenwerking met partijen in de samenleving. We
moeten zo goed mogelijk voorbereid zijn - om met de onzekerheid om te gaan - en nabij
partijen in de samenleving opereren - om signalen op te vangen en gezamenlijk een vuist
te maken. Monitoring is van belang om de ontwikkelingen te volgen.
1b. De coronacrisis en de economische recessie treffen de inwoners, bedrijven en
organisaties maatschappelijk en economisch. Daar waar de pijn het sterkst wordt
gevoeld, is gemeentelijke ondersteuning het meest nodig en welkom.
Principeverzoek Oosterboerweg 2a
Besluit: In principe medewerking te verlenen aan het verplaatsen van het bouwvlak aan
de Oosterboerweg, ten noorden van nummer 2.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders werken in principe mee aan het
verplaatsen van een bouwkavel aan de Oosterboerweg, ten noorden van nummer 2.
Crisis- en herstelwet paraplubestemmingsplan Evenemententerreinen
Besluit: In te stemmen met de vraag aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties om het project Evenemententerreinen gemeente Meppel gelegen in de
stad Meppel - binnenstad, centrumschil en transformatiegebied Noordpoort -, Nijeveen
en Rogat aan te wijzen als experiment als het gaat om het experimenteren met een
bredere reikwijdte van het bestemmingsplan en uitstel van eventuele aanspraak op
planschade naar het moment van vergunningverlening in plaats van vaststelling van het
bestemmingsplan.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met de vraag aan het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het project
Evenemententerreinen aan te wijzen als experiment als het gaat om het experimenteren
met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan en uitstel van eventuele aanspraak
op planschade naar het moment van vergunningverlening in plaats van vaststelling van
het bestemmingsplan.
Toekomstige gebruiksmogelijkheden Friesestraatweg 12 Nijeveen
Besluit: Voor de Friesestraatweg 12 te Nijeveen in principe en onder voorwaarden bereid
te zijn mee te werken aan een planologische procedure om bepaalde maatschappelijke of
lichte bedrijfsmatige activiteiten op dit perceel mogelijk te maken.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben opnieuw een principebesluit
genomen voor de Friesestraatweg 12 Nijeveen. Het college is in principe en onder
voorwaarden bereid mee te werken aan een planologische procedure om bepaalde
maatschappelijke of lichte bedrijfsmatige activiteiten op dit perceel mogelijk te maken.
Het principebesluit van 12 januari 2016 was twee jaar geldig en is verlopen.
Pilot brugklas voor inburgeraars
Besluit: 1. Deel te nemen aan de landelijke pilot brugklas
2. € 4.500 tot max € 8.000 van de voorbereidingsgelden nieuwe wet inburgering in te
zetten hiervoor.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders zetten de pilot brugklas in om
inburgeraars, op het voor hen hoogst haalbare taalniveau, te laten inburgeren en hun
integratie in de samenleving te versterken.
Actualiseren leidraad invordering.
Besluit: De leidraad invordering te actualiseren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders wijzigen de leidraad invordering
gemeentelijke belastingen per 1 juli 2020. Voor het invorderen van de gemeentelijke

belastingen volgt Meppel zoveel mogelijk de rijksleidraad. Deze leidraad is per 1 juli 2020
aangepast.
Lid raad van toezicht Stichting Promes
Besluit: De raad voor te stellen de heer J. Wolters met ingang van 2 juni 2020 te
benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Promes.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor om de heer J. Wolters
met ingang van 2 juni 2020 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht van Promes.
De benoemingscommissie en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad steunen
unaniem deze benoeming. De heer Wolters is voorgedragen omdat de heer P. Vereijken
de raad van toezicht per 1 januari 2020 heeft verlaten.
Subsidie 2020 aan Stichting Welzijn Hoogeveen voor buurtbemiddeling
Besluit: Aan Stichting Welzijn Hoogeveen een subsidie te verlenen voor 2020 voor
uitvoering van buurtbemiddeling van € 14.492.
- Samenvatting: In 2018 is een convenant tot en met 2020 gesloten met Woonconcept,
politie, Welzijn MensenWerk en de gemeente voor buurtbemiddeling. Doel is
communicatie tussen betrokkenen - weer - op gang te brengen, gezamenlijke belangen
te doen zien en de relatie te herstellen. Welzijn Hoogeveen is de uitvoerder en krijgt de
voor 2020 afgesproken subsidie.
Vaststelling subsidie onderwijsachterstanden beleid - OAB - 2019
Besluit: 1. De aan de PCBO, Stichting Promes, Stichting Welzijn en de Bibliotheek
verleende subsidie 2019 vast te stellen.
2. De aan de erkende voorschoolse voorzieningen PlusKinderopvang, Doomijn, Partou,
Kleurrijk en KOO Meppel verleende subsidie 2019 vast te stellen en het niet bestede deel
van het subsidiebedrag terug te vorderen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen verleende subsidies 2019 voor het
bestrijden van onderwijsachterstanden vast.

