Besluitenlijst B&W 13 september 2016
Verkoop aandelen en aflossing lening Enexis
Besluit: In te stemmen met de verkoop van een deel van het aandelenbelang in Enexis.
- Samenvatting: Enexis heeft twee leningen vervroegd afgelost. In deze transactie heeft
de gemeente gebruik gemaakt van de mogelijkheid haar aandelenbelang te
verminderen. Dit is besloten omdat het aandeel geen beleidsmatige relevantie voor
Meppel heeft. De opbrengst wordt gebruikt om de leningenportefeuille te verkleinen en
de reserves te verhogen.
Zienswijze gemeente streekindeling publieke omroepen
Besluit: 1. In te stemmen met de door de Stichting Nederlandse Lokale Publieke
Omroepen (NLPO) voorgestelde indeling van Meppel in de NLPO streek 10, Zuid-West
Drenthe.
2. Een voorbehoud te maken over de verdere plannen van de NLPO om de lokale
oproepen te vormen tot één streekomroep.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders kunnen zich vinden in de streekindeling
voor publieke lokale omroepen zoals voorgesteld door de Stichting Nederlandse Lokale
Publieke Omroepen (NLPO) waarbij Meppel wordt ingedeeld in de NLPO streek 10, ZuidWest Drenthe. Over de verdere plannen van de NLPO om de lokale oproepen te vormen
tot één streekomroep maken burgemeester & wethouders een voorbehoud.
Voortgang Werkgeversdienstverlening Steenwijkerland, Staphorst, Westerveld,
Zwartewaterland en Meppel
Besluit: De colleges van burgemeester & wethouders van de gemeenten Steenwijkerland,
Staphorst, Westerveld, Zwartewaterland en Meppel wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de voortgang werkgeversdienstverlening in de subregio.
2. De uitvoering werkende weg te laten ontwikkelen met aandacht voor de volgende
punten:
- harmoniseren instrumenten;
- verkennen van benodigde informatie voor de uitvoering;
- betrekken van uitzendbranche en Pro/VSO in de aanpak van de
werkgeversdienstverlening.
3. Medio 2017 een nieuwe rapportage te willen ontvangen over de voortgang.
Het college van burgemeester & wethouders van Meppel wordt voorgesteld:
4. In het belang van de samenwerking te benoemen dat de basis op orde dient te zijn
door te blijven werken vanuit de gemaakte afspraken.
- Samenvatting: Sinds januari 2015 voeren de gemeenten in de subregio
Steenwijkerland, Staphorst, Westerveld en Meppel samen een gezamenlijke, integrale
werkgeversdienstverlening uit. Samen met het UWV en de sociale werkvoorzieningen
NoordWestGroep en Reestmond wordt door één werkgeversteam ingezet op de plaatsing
van werkzoekenden. De uitwisseling van expertise en elkanders netwerk zorgt voor
goede resultaten. Deze aanpak geldt als een voorbeeld voor de Regio Zwolle. Het valt of
staat door het gewoon te doen en dan blijkt dat het werkt. De aanpak vloeit voort uit een
bestuurlijke opdracht van maart 2014. Met de voortgangsnotitie zijn de betrokken
colleges van burgemeester & wethouders geïnformeerd over de voortgang.
Coördinerende gemeente jeugdhulp Drenthe 2016-2018
Besluit: 1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst coördinerende gemeente
jeugdhulp Drenthe 2016-2018.
2. Op basis van deze bestuursovereenkomst de gemeente Hoogeveen aan te wijzen als
coördinerende gemeente.

3. Wethouder J. de Vos te mandateren om de bestuursovereenkomst namens de
gemeente Meppel te tekenen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders van Meppel wijzen de gemeente
Hoogeveen aan als coördinerende gemeente jeugdhulp Drenthe 2016-2018.
Concept detailhandelsbeleid Meppel de compacte stad
Besluit: 1. In te stemmen met het concept detailhandelsbeleid Meppel De compacte stad.
2. Het concept detailhandelsbeleid de compacte stad vrij te geven voor inspraak door het
zes weken ter inzage te leggen conform de gemeentelijke inspraakverordening.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben ingestemd met het concept
detailhandelsbeleid en geven de concept beleidsnotitie de compacte stad vrij voor
inspraak. De notitie ligt zes weken ter inzage, waarbij een ieder een zienswijze kan
indienen. Het zwaartepunt in de detailhandelsstructuur moet volgens de concept notitie
nog nadrukkelijker bij de binnenstad liggen en het winkelvloeroppervlak in Meppel moet
teruggebracht worden. Aanloopstraten en leegstand zijn onderwerpen in de notitie.
Memo raad proces Omgevingswet
Besluit: De raad met een memo te informeren over het proces van de Omgevingswet.
- Samenvatting: De raad wordt geïnformeerd over het proces van de Omgevingswet met
een memo.
Verdeling van bijdragen uit aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven 2016
Besluit: 1. In te stemmen met het advies van de aanjaagcommissie over de verdeling
van het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven 2016.
2. De raad door middel van een memo te informeren over de verdeling van de bijdragen
uit het aanjaagbudget.
3. De werkwijze evalueren voorafgaand aan de uitgifteperiode 2017.
- Samenvatting: In het collegeprogramma 2014-2018 inzet gevraagd hebben
burgemeester & wethouders aangegeven te gaan werken met een aanjaagbudget voor
maatschappelijke initiatieven. Met het budget worden burgers, maatschappelijke
instellingen en ondernemers gestimuleerd om met initiatieven te komen die een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van Meppel. 2016 is het tweede jaar waarin de gemeente
werkt met dit budget. Maar liefst 51 initiatieven zijn ingediend om in aanmerking te
komen voor een bijdrage. Een onafhankelijke aanjaagcommissie heeft burgemeester &
wethouders geadviseerd om aan 21 initiatieven een bijdrage uit te keren.

