Besluitenlijst B&W 9 mei 2017
Uitvoeringsbeleid subsidie gevelfonds
Besluit: 1. In te stemmen met een andere bestedingsrichting van het stimuleringsbudget
gevelfonds Prinsengracht, zijnde: gevelverbetering in het kernwinkelgebied.
2. Nadere regels subsidie stimulering gevelverbetering vast te stellen voor het
kernwinkelgebied.
- Samenvatting: De gemeente wil langdurig investeren in de historische binnenstad. Doel
is het kernwinkelgebied van Meppel meer aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken.
Een middel om dit te bereiken en te concretiseren is de inzet van een stimuleringsfonds
gevelverbetering voor het kernwinkelgebied.
Voorstel wijzigen snippergroen kaart
Besluit: 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de snippergroenkaart;
2. In te stemmen met de verkoop van de voorgesteld groenstroken.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben in 2012 de uitgiftekaart openbaar
groen vastgesteld. Op deze kaart is aangeduid welke groenstroken voor verhuur en
verkoop in aanmerking komen. In de uitvoering komen zo nu en dan situaties voor die bijvoorbeeld door reconstructie van een straat - om andere beoordeling vragen. Deze
gevallen worden individueel intern beoordeeld door een brede vertegenwoordiging van
alle betrokkenen. Burgemeester & wethouders hebben besloten een aantal wijzigingen
van de kaart door te voeren.
Afhandeling motie regenbooggemeente
Besluit: In te stemmen met memo aan de raad inzake afhandeling motie
regenbooggemeente
- Samenvatting: De raad heeft 6 november 2015 met een motie bepaald dat Meppel een
regenbooggemeente is en burgemeester & wethouders opgeroepen hier fysiek uitstraling
aan te geven en lokaal emancipatiebeleid te ontwikkelen. Met een memo wordt de raad
hierover geïnformeerd.
Afhandeling motie Global Goals
Besluit: De raad met een memo te informeren over Global Goals
Samenvatting: In de raad van 1 juli 2016 zijn burgemeester & wethouders opgeroepen
de raad te informeren over de kosten en de inhoud van de Global Goals. Met een memo
wordt de motie afgehandeld.
Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen voor Dorpsstraat 102
te Nijeveen
Besluit: Het proces te starten om te komen tot de uitkoop van de onder een
hoogspanningsverbinding gelegen woning Dorpsstraat 102 te Nijeveen
- Samenvatting: 1 januari 2017 is de landelijke regeling specifieke uitkering aankoop
woningen onder een hoogspanningsverbinding in werking getreden. Met deze regeling wil
het kabinet eigenaren van woningen die gelegen zijn onder een hoogspanningsleiding de
mogelijkheid bieden om deze woning, marktconform, te verkopen aan de overheid
In de gemeente Meppel komt één woning in aanmerking voor deze regeling. De eigenaar
van die woning heeft de gemeente verzocht hem uit te kopen. Burgemeester &
wethouders zijn bereid het aankoopproces voor deze woning te starten. De regeling
wordt uitgevoerd door de gemeente; de kosten voor de uitkoop worden volledig vergoed
door het Rijk.
Memo vaststelling jaarrekening 2016
Besluit: Memo ter kennisname doorsturen naar de raad.

- Samenvatting: De rekening 2016 is nog niet vastgesteld. De Raad wordt zo snel
mogelijk geïnformeerd over een aangepaste planning.

