Besluitenlijst B&W 20 november 2018
Vaststelling bestemmingsplan Meppel - Zuid, herziening Meppel Werkhorst 5
Besluit: De raad voorstellen: 1. Het bestemmingsplan Meppel - Zuid, herziening Meppel
Werkhorst 5 met IMRO-code NL.IMRO.0119.Werkhorst5-BPC1 en ondergrond
o_ NL.IMRO.0119.Werkhorst5-BPC1.dxf ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2de lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan
Meppel - Zuid, herziening Meppel Werkhorst 5' vast te stellen en geen exploitatieplan
vast te stellen.
Bedrijven investeringszone voor de ondernemers in de binnenstad
Besluit: 1. In te stemmen met het door de ondernemers opgestelde meerjarenplan 2019
-2023 voor een bedrijven investeringszone (BIZ) voor de binnenstad van Meppel;
2. De raad voor te stellen de verordening bedrijven investeringszone binnenstad Meppel
2019-2023 vast te stellen;
3. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting
BIZ Centrum Meppel en deze te ondertekenen vóór de vaststelling van de verordening
door de raad;
4. Af te wijken van de algemene subsidieverordening en deze buiten toepassing te
verklaren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders ondersteunen het oprichten van een
bedrijven investeringszone (BIZ) voor de ondernemers en vastgoedeigenaren van het
centrum van Meppel voor een periode van 5 jaar. De Meppeler Handelsvereniging (MHV)
heeft inmiddels het meerjarenplan, de uitvoeringsovereenkomst, de verordening met de
gebiedsafbakening en het reglement voor de draagvlakmeting - onderdeel van het
meerjarenplan - afgerond. Ook heeft de MHV de stichting BIZ centrum Meppel opgericht
als uitvoeringsorgaan van de BIZ. Daarmee voldoet de aanvraag aan de wettelijke eisen
en kan de verordening en gebiedsafbakening ter vaststelling worden aangeboden aan de
raad.
Inzameling plastic verpakkingen, metalen verpakkingen & drankenkartons
Besluit: 1. De frequentie voor het inzamelen van plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen & drankenkartons (PMD) bij laagbouw te wijzigen van eenmaal per vier
weken naar eenmaal per drie weken.
2. De frequentie voor het inzamelen van PMD bij hoogbouw te wijzigen van eenmaal per
twee weken naar wekelijks.
3. Om dit te kunnen realiseren personeel uit te breiden met 1 fte voor de duur van
1 jaar.
4. De raad voor te stellen de kosten voor 2019 eenmalig uit de egalisatievoorziening te
dekken.
5. In 2019 de gewijzigde inzameling van PMD te evalueren en de raad bij een positief
resultaat een vervolgvoorstel te doen.
- Samenvatting: De frequentie van het inzamelen van plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drankenkartons (PMD) gaat omhoog. Veel bewoners van
laagbouwwoningen hebben onvoldoende ruimte voor opslag bij een inzamelfrequentie
van eenmaal per vier weken. Daarom wordt de inzamelfrequentie eenmaal per drie
weken. Bewoners van hoogbouw ervaren ruimte- en stankproblemen bij het opslaan van
zakken met PMD. Hier gaat de inzamelfrequentie van eenmaal per twee weken naar
wekelijks.

Gezamenlijk interne controleplan 2018
Besluit: Het gezamenlijk interne controleplan 2018 vast te stellen en daarmee kennis te
nemen van de opzet en uitvoering van de controlewerkzaamheden met betrekking tot
het jaar 2018.
- Samenvatting: De gemeente voert jaarlijks de interne en de verbijzonderde interne
controlewerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op grond van
artikel 213 van de Gemeentewet en artikel 18 van de financiële verordening.
Vergunning nieuwbouw Actium in Nijeveen
Besluit: In te stemmen met een raadsmemo vergunningverlening herontwikkeling Actium
Nijeveen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad met een memo over de
voorgenomen vergunningverlening voor nieuwbouw van wooncorporatie Actium in
Nijeveen. De vergunningverlening zal vooruitlopen op de bestemmingsplanprocedure.
Aanwijzen loco secretarissen
Besluit: De aanwijzing loco secretaris / vervangend algemeen directeur Meppel 2018 vast
te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders wijzen loco secretarissen aan. Hiermee is
vervanging geregeld voor de gemeentesecretaris, wanneer deze tijdelijk niet aanwezig is.
Aanwijzen algemeen commandant bevolkingszorg crisismanagementorganisatie
Besluit: Burgemeester & wethouders wijzen twee algemeen commandanten
bevolkingszorg (ACbz) aan voor de crisismanagementorganisatie (cmo) van de gemeente
Meppel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders wijzen twee algemeen commandanten
bevolkingszorg voor de crisismanagementorganisatie aan.

