Concept besluitenlijst B&W 20 juni 2017
Levering kavel Noord II
Besluit: Burgemeester & wethouders geven toestemming tot vervroegde ingebruikname
van kavel 28 op bedrijventerrein Noord II.
- Samenvatting: De start van de bouwwerkzaamheden op kavel 28 is gepland op 26 juni
2017. De overdracht van de grond is naar verwachting enkele dagen later.
Verslag Wet kinderopvang
Besluit: Het gemeentelijk verslag Wet kinderopvang 2016 vast te stellen en in afschrift
aan de raad te sturen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben het gemeentelijk verslag Wet
kinderopvang 2016 vastgesteld en toegezonden aan de Inspectie van het Onderwijs. Het
verslag is in afschrift aan de raad gestuurd. Dit is een verslag over de toezichts- en
handhavingstaken bij kinderopvangvoorzieningen. Op grond van de Gemeentewet en de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) zijn burgemeester &
wethouders hiertoe jaarlijks verplicht.
Wijzigingsplan Gorthoek 4
Besluit: 1. Het wijzigingsplan Meppel - Buitengebied, wijziging Gorthoek 4 met
planidentificatie NL.IMRO.0119.Gorthoek4-WPC1 en ondergrond
NL.IMRO.0119.Gorthoek4-WPC1.dxf ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2de lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen het wijzigingsplan Meppel Buitengebied, wijziging Gorthoek 4 vast. Het plan zal de realisatie van een bed &
breakfast met 6 kamers mogelijk maken aan Gorthoek 4 Nijeveen. De bed & breakfast
wordt gevestigd in de bestaande voormalige schuur, bedrijfshal; de bedrijfswoning blijft
bestaan.
Tarieven binnen- en buitensportaccommodaties juli 2017 t/m juni 2018
Besluit: Burgemeester & wethouders stellen de tarieven voor het gebruik van de binnenen buitensportaccommodaties voor de periode juli 2017 t/m juni 2018 vast.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de tarieven voor het gebruik van
de binnen- en buitensportaccommodaties voor de periode juli 2017 t/m juni 2018 vast.
Verzoek Stichting Schemegra wijziging historische vaartuigen
Besluit: In te stemmen met de gewijzigde uitwerking casu quo nadere invulling van de
toetsingscriteria voor historische vaartuigen ten aanzien van het begrip silhouet.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten akkoord te gaan met een
uitwerking / nadere invulling van de toetsingscriteria door Stichting Schemegra voor
historische vaartuigen.
Subsidie gezondheidsvaardigheden Spectrum Medisch Centrum
Besluit: Een éénmalige subsidie van € 15.000 te verlenen aan Spectrum Medisch
Centrum voor de uitvoering van het project gezondheidsvaardigheden onder de in de
beschikking genoemde voorwaarden.
- Samenvatting: Spectrum Medisch Centrum heeft een plan van aanpak opgesteld voor
het project gezondheidsvaardigheden. Het project richt zich op het opdoen van kennis en
ervaring met het omgaan met het eigen lichaam, met ziekte en vooral met gezondheid
en hoe ziekte te voorkomen. Het project past binnen het concept van positieve
gezondheid en health literacy waarmee Spectrum werkt. De gemeente geeft éénmalig
€ 15.000 voor het project.

Aanpak kindarmoede
Besluit: 1. In te stemmen met de inhoudelijke aanpak kindarmoede met de focus op:
a. Zorg op de juiste plek; de beschikbare middelen moeten optimaal worden ingezet en
terechtkomen bij de kinderen die het nodig hebben;
b. Inzet op preventie; naast bestaande voorzieningen intensief inzetten op bewustzijn,
voorkomen - van erger - en weerbaarheid;
c. Weet wat je doet; aandacht voor achtergrond, oorzaak en gevolg.
2. In te stemmen met de aansluiting van de gemeente bij het Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds Drenthe;
3. De burgemeester machtigt wethouder Koning om namens de gemeente de
overeenkomst met Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Drenthe te ondertekenen;
4. Kennis te nemen van het Armoedepact Meppel;
5. De beschikbare middelen ad. € 148.000 voor de periode 2017-2018 als volgt in te
zetten:
a. € 70.000 voor de kwartiermaker kindarmoede;
b. € 28.000 om de deelname aan Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en andere
partners mogelijk te maken en te optimaliseren;
c. € 40.000 voor de voorlichting en educatieprogramma's in het onderwijs;
d. € 10.000 voor een passend aanbod met betrekking tot weerbaarheid.
6. In te stemmen met de concept opdrachtformulering van de kwartiermaker
kindarmoede.
7. De financiële aspecten te verwerken in bestuursrapportage 2017, waardoor € 148.000
beschikbaar is voor de aanpak van kindarmoede in Meppel;
8. In te stemmen met een memo aan de gemeenteraad.
- Samenvatting: De raad is met een uitgebreide memo geïnformeerd over de aanpak van
kindarmoede. Naast de inzet van een kwartiermaker om de verbinding te leggen tussen
bestaande en nieuwe initiatieven, gaan burgemeester & wethouders zich richten op de
preventie. Kansen liggen er doordat de aanpak zich richt op een verbreding van de
doelgroep en dit ruimte biedt om alle kinderen te laten meedoen. Bovendien wordt
nadrukkelijk ingezet op het voorkomen van - de gevolgen van - armoede. Door te
investeren in preventie, educatie, voorlichting en bewustzijn kan een traditie van
armoede worden doorbroken.
Technische vragen perspectiefnota 2018-2021
Besluit: De beantwoording van de technische vragen over de perspectiefnota 2018-2021
aan de raad te zenden.
- Samenvatting: De raad heeft technische vragen over de perspectiefnota 2018-2021
gesteld. Burgemeester & wethouders hebben deze vragen beantwoord.
Asbestsanering na brand Steenwijkerstraatweg 83
Besluit: In te stemmen met een memo aan de raad inzake asbestsanering brand
Steenwijkerstraatweg 83.
- Samenvatting: De raad wordt geïnformeerd over maatregelen als gevolg van een
brand aan Steenwijkerstraatweg 83.

