Besluitenlijst B&W 3 november 2020
Quickscan mogelijke vervolgfuncties Hoogeveenseweg 38
Besluit: 1. Kennis te nemen van de quickscan beleid en omgevingsplan nieuwe invulling
huidige ziekenhuislocatie Meppel en de uitkomsten van de mogelijke vervolgfuncties als
uitgangspunt te hanteren voor het op te stellen bestemmingsplan.
2. De raad te informeren over de mogelijke vervolgfuncties met een memo.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders gebruiken de uitkomsten van de quickscan
als uitgangspunten voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan Meppel Hoogeveenseweg 38. Het college informeert de raad over de uitkomsten.
Beeldkwaliteitplannen Nieuwveense Landen
Besluit: 1. In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitplan Nieuwveense Landen en
het ontwerp beeldkwaliteitplan Weideblick - Nieuwveense Landen;
2. Deze beeldkwaliteitplannen als ontwerp voor zes weken ter inzage te leggen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben ingestemd met ontwerp
beeldkwaliteitplannen voor Nieuwveense Landen. Het ontwerp beeldkwaliteitplan
Nieuwveense Landen vormt het overkoepelend, inspirerend beeldkwaliteitskader voor het
totale plangebied van de nieuwste woonwijk van Meppel. Het ontwerp beeldkwaliteitplan
Weideblick - Nieuwveense Landen betreft een specifieke uitwerking die wordt gehanteerd
voor toetsing van bouwplannen in het volgende deelplan van Nieuwveense Landen.
Tijdelijk beheermaatregelen rondom het Jaagpad
Besluit: 1. In te stemmen met de tijdelijke situatie met bijbehorende beheermaatregelen
rondom het Jaagpad.
2. In overleg te treden met het waterschap en de provincie over de verschillende rollen
en verantwoordelijkheden en te komen tot een definitieve oplossing voor de ontstane
situatie.
- Samenvatting: Naar aanleiding van een calamiteit aan het Jaagpad worden er tijdelijke
beheermaatregelen getroffen om de kans op herhaling te verkleinen. Om tot een
structurele oplossing voor het beheer van de kering te komen treedt de gemeente in
overleg met de provincie en het waterschap.
Grondreserveringsovereenkomst bedrijventerrein Noord II
Besluit: In te stemmen met een grondreserveringsovereenkomst voor kavel 41 op
bedrijventerrein Noord II.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders gaan een grondreserveringsovereenkomst
aan voor kavel 41 op bedrijventerrein Noord II.
Raadsmemo actualiteiten nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet
Besluit: De raad te informeren over de actualiteiten en nieuwe invoeringsdatum
Omgevingswet door middel van een memo.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad met een memo over de
stand van zaken en het uitstel van de Omgevingswet.
Bedrijveninvesteringszone vastgoedeigenaren binnenstad Meppel
Besluit: 1. In te stemmen met het door de vastgoedondernemers opgestelde
meerjarenplan 2021-2025 voor een bedrijven investeringszone (BIZ) voor de binnenstad
van Meppel;
2. De raad voor te stellen de verordening bedrijveninvesteringszone binnenstad
eigenaren Meppel 2021-2025 vast te stellen;

3. Het college stemt in met de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de
stichting Vastgoed BIZ Meppel en ondertekent deze vóór de vaststelling van de
verordening door de gemeenteraad;
4. Af te wijken van de algemene subsidieverordening en deze buiten toepassing te
verklaren.
5. De uitbetaling van de BIZ-belasting gedurende de periode 2021-2025 te mandateren
aan de heffings- en invorderingsambtenaar zonder nadere besluitvorming.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders ondersteunen het oprichten van een
bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor de vastgoedeigenaren van het centrum van Meppel
voor 5 jaar. De Vereniging Eigenaren Centrum Meppel (VECM) 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 VECM de Stichting Vastgoed BIZ 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.
Tarieven 2021 Wmo thuishulp
Besluit: De uurtarieven voor Thuishulp voor het jaar 2021 vast te stellen op € 28,80 voor
basis en op € 29,40 voor plus onder voorwaarde dat de overige drie deelnemende
gemeenten eveneens besluiten tot het hanteren van deze tarieven.
- Samenvatting: Samen met de gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Staphorst heeft
Meppel de inkoop voor onder meer Wmo thuishulp geregeld. De contracten voor
thuishulp lopen 1 januari 2021 af en kunnen normaal gesproken niet meer worden
verlengd. Door de problemen met covid-19 is er sprake van een bijzondere situatie en 26
mei 2020 is besloten de contracten alsnog met 1 jaar te verlengen met een addendum.
Deze verlenging is juridisch gezien alleen mogelijk als de tarieven worden vastgesteld
conform de Algemene Maatregel van Bestuur Reële prijs Wmo 2015.
Herziene beslissing op bezwaar Wob verzoek vuurwerkevenementen
Besluit: 1. Een principe besluit te nemen met in acht neming van de bepalingen van de
Rechtbank waarbij het bezwaar gegrond wordt verklaard.
2. Een nader besluit te nemen op het Wet openbaarheid van bestuur - Wob - verzoek
zodra het inhoudelijke onderzoek afgerond is.
3. Te bepalen dat Stichting Meppel Event Desk niet wordt beschouwd als een onder
verantwoordelijkheid van bestuursorganen van de gemeente Meppel werkzame instelling.
- Samenvatting: De Rechtbank Noord Nederland heeft 1 september 2020 uitspraak
gedaan in het beroep tegen een besluit van burgemeester & wethouders om een
bezwaarschrift ongegrond te verklaren en heeft het bestreden besluit van 11 december
2019 vernietigd. Het college neemt een nieuwe beslissing op het bezwaar.
Nieuwe beslissing op bezwaar Wob verzoek naar afhandeling Wob verzoeken
naar aanleiding van beroep
Besluit: 1. Een principe besluit te nemen met in acht neming van de bepalingen van de
Rechtbank waarbij het bezwaar gegrond wordt verklaard.
2. Een nader besluit te nemen op het Wet openbaarheid van bestuur - Wob - verzoek
zodra het inhoudelijke onderzoek afgerond is
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders nemen naar aanleiding van de uitspraak
van 1 september 2020 van de Rechtbank Noord Nederland en nieuwe beslissing op een
bezwaar.
Raadsvragen over biomassa installatie Nieuwveense Landen
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van
D66 in de raad over rookoverlast en overschrijding van de geluidsnorm van de biomassa
installatie in Nieuwveense Landen.

Raadsvragen over Wet openbaarheid van bestuur - Wob - verzoeken
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de vragen volgens artikel 32
reglement van orde van de raad van de fractie van GroenLinks.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van
GroenLinks in de raad over de Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken in het kader
van die wet.
Raadsvragen over Rendo positionpaper
Besluit: De beantwoording vast te stellen.
- Samenvatting: De CDA-fractie in de raad heeft vragen gesteld over een positionpaper
dat Rendo in mei heeft gestuurd aan de vaste commissie voor economische zaken en
klimaat van de Tweede Kamer. Burgemeester & wethouders beantwoorden de vragen.

