Besluitenlijst B&W 28 februari 2017
Raadsvragen over gemeentelijke ondersteuning De Baander
Besluit: In te stemmen met de beantwoording.
- Samenvatting: De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de gemeentelijke
ondersteuning aan manege De Baander in Meppel. Bij de investering is de inzet via een
raadsbesluit bepaald en is € 295.000 ingezet voor de manege en ruim € 800.000 voor de
inrichting van het gebied. Daarnaast is in de regelgeving een bestemmingsplan van
kracht dat ruimte biedt om ondersteunende activiteiten te ontplooien.
Evaluatie samenwerking afvalbrengstation
Besluit: 1. In te stemmen met de evaluatie samenwerking op het afvalbrengstation.
2. De gemeenteraad te informeren met een memo evaluatie samenwerking
afvalbrengtstation Havelte.
- Samenvatting: Sinds september 2016 maken inwoners gebruik van het
afvalbrengstation in Havelte. Met de gemeente Westerveld is een eerste evaluatie einde
2016 afgesproken om te zien hoe het samenwerken op het afvalbrengstation
functioneert.
Samenwerkingsovereenkomst Veillig Thuis Drenthe en de Drentse gemeenten
Besluit: 1. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Veilig Thuis Drenthe en de
Drentse gemeenten.
2. De burgemeester machtigt wethouder Stam om namens het college de overeenkomst
te ondertekenen.
- Samenvatting: Veilig Thuis Drenthe (VTD) is sinds 1 januari 2015 voor de 12 Drentse
gemeenten het centrale meldpunt voor advies en meldingen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Inmiddels is er een nieuw kwaliteitskader veilig thuis opgesteld. Aan
dit kader moet worden voldaan en de inspectie toetst hierin opdracht van het Ministerie
op. Eén van eisen uit dit kwaliteitskader is dat er samenwerkingsafspraken moeten
worden vastgesteld tussen veilig thuis organisaties en de gemeenten in het werkgebied.
Voor Drenthe zijn deze afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De 12
Drentse gemeenten wordt gevraagd hierover een besluit te nemen. Vervolgens vindt
ondertekening plaats tijdens het portefeuillehoudersoverleg gezondheid en welzijn op
2 maart 2017 met VTD.
Reactie moties en toezeggingen Begroting 2017
Besluit: Een memo met de reactie op moties en toezeggingen begroting 2017 naar de
raad te zenden.
- Samenvatting: In de raadsvergadering van 10 en 11 november 2016 heeft de raad de
begroting 2017 vastgesteld. Met een memo geven burgemeester & wethouders hun
interpretatie van de moties en toezeggingen.
Notitie onafhankelijke cliëntondersteuning
Besluit: 1. De notitie onafhankelijke cliëntenondersteuning in Meppel vast te stellen.
2. De notitie en het advies van de Adviesraad Sociaal Domein ter bespreking voor te
leggen aan de raadscommissie sociaal domein.
- Samenvatting: Sinds 1 januari 2015 is onafhankelijke cliëntenondersteuning in het
sociale domein wettelijk geregeld voor mensen die in hun naaste omgeving geen steun
kunnen vinden en wel behoefte hebben aan ondersteuning op alle gebieden in het sociale
domein. Voor 2015 was cliëntondersteuning gericht op mensen met een beperking. Dat is
nu breder. Mensen die vragen om ondersteuning van de gemeente kunnen geholpen
worden door MEE Drenthe. Er is een notitie opgesteld die een verbinding maakt met het
welzijnswerk en de functies informatie, voorlichting en advies en met

vrijwilligersorganisaties die ondersteuning geven. De notitie geeft de richting aan
waarlangs gewerkt kan worden aan duurzame onafhankelijke ondersteuning.

