Besluitenlijst B&W 8 september 2020
Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit nieuwe organisatie
Besluit: De wijzigingen in het register van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit
gemeente Meppel 2020 vast te stellen.
- Samenvatting: 1 september 2020 start de nieuwe organisatie van gemeente. Een
belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden op het niveau van leidinggevenden. Voortaan
wordt gewerkt met teammanagers in plaats van teamleiders. Deze hebben een andere
functie in het functieboek. Dit maakt aanpassing van het register noodzakelijk.
Naamswijziging toegangsweg Hospice Eesinge Meppel
Besluit: Het besluit van 10 september 2019 tot naamswijziging van de toegangsweg naar
de Hospice Meppel van Hoogeveenseweg naar Eesingerveldweg in te trekken.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders trekken een eerder genomen besluit tot
naamswijziging van de toegangsweg naar de hospice van Hoogeveenseweg naar
Eesingerveldweg in. Er bestaat onvoldoende draagvlak voor deze naamswijziging.
Overeenkomst verlichting Hoogeveenseweg richting hospice
Besluit: De overeenkomst met betrekking tot verlichting Hoogeveenseweg richting
hospice aan te gaan met Stichting Hospice Meppel.
- Samenvatting: Ter uitvoering van het besluit van burgemeester & wethouders van
10 september 2019 wordt binnenkort verlichting geplaatst langs de Hoogeveenseweg
richting hospice. Over het eigendom, de aanleg, de financiën en het beheer zijn
afspraken gemaakt tussen de partijen. Burgemeester & wethouders gaan hiervoor een
overeenkomst aan.
Vaststelling verantwoording 2019 Wet kinderopvang
Besluit: De jaarverantwoording Wet kinderopvang 2019 vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben de verantwoording 2019 Wet
kinderopvang vastgesteld en stellen de raad hiervan in kennis. Het betreft een verslag
over toezichts- en handhavingstaken bij kinderopvangvoorzieningen in 2019. Op grond
van de Wet kinderopvang zijn burgemeester & wethouders hiertoe jaarlijks verplicht.
Huisvesting politie in het stadhuis
Besluit: 1. Een deel - 398 m2 - van het stadhuis te verhuren aan de politie.
2. Een krediet beschikbaar stellen van € 359.000 voor aanpassing van het stadhuis en de
parkeergelegenheid.
3. De huurprijs vaststellen op € 63.000 per jaar en hiervoor een huurovereenkomst aan
te gaan met de politie.
- Samenvatting: In het coalitieakkoord 2018-2022 hebben burgemeester & wethouders
vastgesteld dat er in deze periode ingezet wordt op afdoende politie- en menskracht en
een daarbij passend politiebureau. De politie kent intern de wens een compacte
vastgoedportefeuille te realiseren. Vanaf begin 2019 is er met de politie gesproken over
hoe dit samen kunnen realiseren.
Financiële taakstelling herijking subsidies 2021
Besluit: 1. In te stemmen met optie 2.
2. In de begroting van 2021 en 2022 een tekort opnemen van € 25.000.
3. De gehele taakstelling van € 100.000 te realiseren over de jaren 2021 tot en met
2023.
- Samenvatting: De raad heeft besloten dat in 2020 geen herijking subsidies met
financiële gevolgen mag plaatsvinden. Dit heeft als consequentie dat de financiële

taakstelling 2021 niet kan worden gerealiseerd middels het voorgenomen proces van
herijking. Voor het realiseren van de financiële taakstelling zijn 4 opties onderzocht.

