Besluitenlijst B&W 31 januari 2017
Concept verkeers- en vervoersplan
Besluit: 1. In te stemmen met het concept gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.
2. De bijbehorende inspraakprocedure starten.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben ingestemd met het concept
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) en de bijbehorende inspraakprocedure
gestart. In dit plan is het integrale verkeers- en vervoersbeleid tot 2021 beschreven. De
belangrijkste reden om dit GVVP op te stellen is dat het huidige plan niet meer actueel is
door ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk vlak. De kaders voor
het GVVP zijn eerder door de gemeenteraad vastgesteld. Als onderdeel van de
inspraakprocedure zal een inloopmoment georganiseerd worden, waarbij
geïnteresseerden vragen kunnen stellen over het plan.
Green deal aardgasvrije wijken
Besluit: 1. Instemmen met deelname als partij aan green deal aardgasvrije wijken met
het project Nieuwveense Landen.
2. De burgemeester: volmacht verlenen aan wethouder H. ten Hulscher om green deal
aardgasvrije wijken namens de gemeente Meppel te ondertekenen.
- Samenvatting: De gemeente Meppel gaat tot eind 2018 met andere partijen ervaring
opdoen en duidelijk krijgen welke aspecten onderdeel dienen te zijn in aan te passen
energiewetgeving. Doel is breed in Nederland kan in te zetten op aardgasvrije wijken. In
de green deal is vastgelegd wat de inbreng van alle betrokkenen gedurende de looptijd
is.
Raadsvragen handhaving Drank- en Horecawet
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van raadsvragen over handhaving Dranken Horecawet.
- Samenvatting: Door de gemeenteraadsfractie van D66 zijn schriftelijke vragen gesteld
over de handhaving Drank- en Horecawet. Burgemeester & wethouders beantwoorden de
vragen.
Verantwoording subsidie 2015 & aanvraag subsidie 2017 bibliotheek
Besluit: 1. De subsidie 2015 voor de bibliotheek definitief vast te stellen op
€ 549.522,51.
2. De bibliotheek een subsidie van maximaal € 484.340,41 te verlenen voor het lokale
bibliotheekwerk in 2017.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de subsidie 2015 voor bibliotheek
definitief vast op € 549.552,51.
Voor 2017 besluiten burgemeester & wethouders de bibliotheek een subsidie van
maximaal € 484.340,41 te verlenen.
Gezamenlijke aanbesteding publiek vervoer Groningen Drenthe
Besluit: 1. De samenwerking aan te gaan voor de doorontwikkeling van publiek vervoer,
conform de notitie samenwerkingsmodel publiek vervoer Groningen Drenthe en hiervoor
vanaf 2018 een taakstellend bedrag van € 18.965,45 te reserveren.
2. In te stemmen met het aanbesteden van publiek vervoer conform het programma van
eisen publiek vervoer Groningen Drenthe en bijlagen.
3. Het OV-bureau Groningen Drenthe te machtigen namens de opdrachtgevers de
aanbesteding uit te voeren.
4. Opdracht te geven aan de projectorganisatie publiek vervoer om te komen met
voorstellen inzake de uitvoering van de aanbestedingsprocedure en het vastleggen van
de samenwerking en hierbij de nota verbonden partijen te betrekken.

- Samenvatting: Drentse en Groningse gemeenten en provincies komen met een
voorstel voor gezamenlijke aanbesteding van publiek vervoer om zoveel mogelijk
inwoners zelfstandig, efficiënt en betaalbaar te laten reizen in goede afstemming met
openbaar vervoer. Burgemeester & wethouders gaan met gemeenten en provincies
samenwerken om publiek vervoer door te ontwikkelen en reserveren hiervoor geld. Het
OV-bureau Groningen Drenthe wordt gevraagd als aanbestedende dienst op te treden.
Voor Meppel zullen Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en de stadsbus onderdeel uitmaken
van de aanbesteding. De projectorganisatie publiek vervoer zal de
aanbestedingsprocedure vormgeven en het bijbehorende bestek opstellen volgens het
programma van eisen publiek vervoer Groningen Drenthe.
Doorontwikkeling citymarketing 2017
Besluit: 1. Stichting Citymarketing Meppel aan te wijzen voor het door ontwikkelen van
citymarketing in Meppel.
2. Voor het jaar 2017 een éénmalige subsidie van €47.500 te verstrekken aan de
Stichting Citymarketing Meppel voor het uitvoeren van hun werkplan.
3. De Stichting Citymarketing Meppel uit te laten werken wat de identiteit van Meppel is,
conform het werkplan bij de subsidieaanvraag.
4. De Raad middels de voortgangsmemo doorontwikkeling citymarketing 2017 te
informeren.
- Samenvatting: In 2016 hebben burgemeester & wethouders een besluit genomen om
de doorontwikkeling van citymarketing gericht op bezoekers en bedrijven, met de
samenleving op te pakken en vorm te geven. Inmiddels bestaat er een Stichting
Citymarketing Meppel. Burgemeester & wethouders wijzen deze stichting aan voor het
door ontwikkelen van citymarketing en verstrekken een subsidie voor 2017. De raad
wordt met een memo op de hoogte gesteld.

