Besluitenlijst B&W 17 november 2020
Reestmond tijdens De Ronde 3 december 2020
Besluit: De agendacommissie van de raad voorstellen Reestmond te agenderen voor De
Ronde van 3 december 2020.
- Samenvatting: 25 juni en 29 oktober zijn stukken over Reestmond behandeld in de
raad. Hierbij zijn vragen gesteld over de stand van zaken bij Reestmond. Ook is
gevraagd naar de uitvoering van het beschut werk in de gemeente. Daarnaast is er een
advies meegegeven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tijdens De
Ronde worden raadsleden geïnformeerd over de verschillende onderwerpen en worden zij
in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
Verlenging continuïteitsafspraken doelgroepenvervoer in verband met
COVID-19 - Publiek Vervoer
Besluit: 1. Om de continuïteit van het doelgroepenvervoer te garanderen, bij wijze van
bevoorschotting, de opdrachtnemer(s) van het doelgroepenvervoer voor de gemeente
Meppel, gedurende de periode van 1 september 2020 tot 1 juli 2021 financieel te
ondersteunen op basis van 80% van een normale maandomzet, waarbij de
maandomzetten overeenkomstig dezelfde maanden in 2019 inclusief indexatie op basis
van de NEA - een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk
Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief
Centrum Beroepsvervoer (ACB) - als referentie gelden;
2. De verantwoording van de bevoorschotting achteraf te verantwoorden aan de hand
van een nog nader uit te werken afrekensystematiek;
3. Publiek Vervoer Groningen Drenthe opdracht te verlenen scenario's te ontwikkelen
voor het mogelijk afbouwen van deze continuïteitsafspraken per 1 januari 2021, daarbij
rekening houdend met: een nieuwe beleidsvisie sociaal domein en mobiliteit van de
gemeente, landelijke en regionale ontwikkelingen;
4. Afhankelijk van deze scenario’s in de periode van januari 2021 t/m juni 2021 het recht
te behouden om de bevoorschotting bij te stellen;
5. Over de bevoorschotting - continuïteitsbijdrage - geen BTW berekenen.
- Samenvatting: Voor de verschillende vervoersmodaliteiten van Publiek Vervoer hebben
gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe het besluit genomen om de
continuïteitsbijdrage COVID-19 - garantie 80% gederfde omzet - te verlengen tot ten
minste 1 september 2020, in lijn met de landelijke oproep van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en de Minister van Volksgezondheid. Welzijn en Sport. Zij
hebben, in overleg met het opdrachtgeversplatform doelgroepenvervoer een hernieuwde
oproep gedaan voor de continuïteitsbijdrage.
Programma duurzaamheid 2021-2023 samenwerken aan duurzaamheid
Besluit: 1. De variantenstudie met de voorkeursvariant vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om het programma duurzaamheid 2021-2023 samenwerken
aan duurzaamheid vast te stellen.
3. De raad voor te stellen een klankbordgroep duurzaamheid in te stellen, waarbij
opdracht en werkwijze door de klankbordgroep worden uitgewerkt.
4. Het jaarplan duurzaamheid 2021 vast te stellen.
5. Het jaarplan duurzaamheid 2021 ter informatie toe te sturen aan de raad.
6. De variantenstudie ter informatie toe te sturen aan de raad.
- Samenvatting: Duurzaamheid is een urgent en breed maatschappelijk vraagstuk. De
gemeente heeft nieuwe taken gekregen op gebied van duurzaamheid. In het algemeen
wordt de gemeentelijke rol bij de realisatie van (inter)nationale afspraken over
duurzaamheid belangrijker. Veel - nieuwe - duurzaamheidstaken hangen samen met
bestaande processen en beleidsprogramma's van de gemeente. Het belang van een

samenhangende aanpak en ambitie is daardoor toegenomen. Het programmaplan
duurzaamheid 2021-2023 agendeert duurzaamheid als breed vraagstuk. Het stelt
prioriteiten met oog op de lange termijn. Het programma omvat vier hoofdpijlers:
energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffeninzameling en circulaire economie. De
thema's biodiversiteit en natuur en gezond milieu zijn gelet op de raakvlakken ook
meegenomen. Het programma richt zich op de periode 2021-2023. Het programma
wordt nader uitgewerkt in jaarplannen.
Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Meppel - Nieuwveense Landen 2020
Besluit: 1. Voor de uitvoering van het Chw bestemmingsplan Meppel - Nieuwveense
Landen 2020
a. de beleidsregel water vast te stellen;
b. de beleidsregel wonen vast te stellen.
De raad voorstellen om:
2. In te stemmen met de reactienota zienswijzen Chw bestemmingsplan Meppel Nieuwveense Landen 2020;
3. Het Chw bestemmingsplan Meppel - Nieuwveense Landen 2020 gewijzigd vast te
stellen;
4. voor het Chw bestemmingsplan Meppel - Nieuwveense Landen 2020 geen
exploitatieplan vast te stellen;
5. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitatie Nieuwveense Landen fase 1;
6. Te verklaren dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is op het Chw
bestemmingsplan Meppel - Nieuwveense Landen 2020.
- Samenvatting: De raad wordt voorgesteld het Crisis- en herstelwet (Chw)
bestemmingsplan Meppel - Nieuwveense Landen 2020 gewijzigd vast te stellen. Na
vaststelling van dit bestemmingsplan ontstaat een actueel planologisch kader voor
verdere ontwikkeling van Nieuwveense Landen naar een woonwijk van ruim 2.000
woningen aan de noordkant van Meppel.

