Besluitenlijst B&W 21 januari 2020
Maatregelen tegen roeken stoppen
Besluit: Kennis te nemen van de memo maatregelen tegen roekenoverlast in Meppel.
- Samenvatting: Een tussentijdse evaluatie over het toepassen van maatregelen tegen
roekenoverlast gaat leiden tot een wijziging. De ingezette lijn is om de maatregelen
tegen roekenoverlast tot monitoring te beperken, in de resterende twee jaar waarin de
ontheffing daartoe nog geldig is. De andere maatregelen zijn arbeidsintensief en de
resultaten gedurende de afgelopen vier jaar zijn matig. Op deze manier kunnen
burgemeester & wethouders de effecten van het natuurlijk verloop van de
roekenpopulatie in 2021 meewegen in een evaluatie en een nieuw beleidsvoorstel over
roekenoverlast en -bescherming.
Digitale sociale kaart
Besluit: 1. Een sociale kaart in te voeren per 1 januari 2021.
2. Voor de implementatie van de sociale kaart eenmalig in 2020 een bedrag ad € 26.000
beschikbaar te stellen.
3. De eenmalige implementatiekosten ad € 26.000 te verwerken in de
bestuursrapportage 2020.
4. Voor de structurele kosten van de sociale kaart een bedrag ad € 22.000 per jaar
beschikbaar te stellen.
5. De structurele kosten voor 2021 en 2022 op te nemen in de perspectiefnota 2021 2024.
6. Het gebruik van de sociale kaart na twee jaar te evalueren.
- Samenvatting: Meppel wil, waar nodig, partners inzetten. Voor inwoners, vrijwilligers
en professionals is het daarvoor van belang om voorzieningen goed in beeld te hebben.
Momenteel is er (digitale) informatie op verschillende plekken beschikbaar. Met een
digitale sociale kaart wil de gemeente dit centraliseren. Dit sluit aan bij de middellange
en lange termijn doelstellingen uit het interventieplan. Zoals toegankelijke toegang en
investeren in preventieve maatregelen. Dit is ondersteund door de motie van de raad en
ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein. Voor de implementatie en
structurele kosten van een digitale sociale kaart dienen nog middelen vrijgemaakt te
worden. Na het vrijmaken van middelen zal er via een aanbesteding een keuze gemaakt
kunnen worden voor de best passende aanbieder van een digitale sociale kaart.
Gesprekken verruimen openingstijden horeca
Besluit: Kennis te nemen van de uitkomsten van de gesprekken / aangeleverde
informatie betreffende verruiming van de openingstijden van de horeca. Mandaat aan
burgemeester om een memo te maken aan de raad.
- Samenvatting: Horeca en politie zijn gevraagd naar hun visie op verruiming van de
openingstijden van de horeca. Bij de horeca bestaat geen draagvlak voor verruiming van
de horeca openingstijden. De exacte gevolgen voor openbare orde en veiligheid zijn
moeilijk te voorspellen. De verwachting is dat uitgaan gerelateerde overlast over een
langere tijd wordt verspreid, hetgeen een langere inzet van diensten en mogelijk langere
belasting (overlast, verstoring van openbare orde) van het centrum tot gevolg heeft.

