Besluitenlijst B&W 4 februari 2020
Vaststellen subsidie 2018 stichting Drentse Fiets4Daagse Meppel
Besluit: 1. De subsidie in 2018 van € 10.000 aan stichting Drentse Fiets4Daagse Meppel,
vast te stellen gelijk aan het verleende bedrag;
2. Te besluiten dat de stichting eenmalig het niet bestede bedrag van € 4.348 mag
toevoegen aan haar financiële reserves.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om de in 2018 aan
stichting Drentse Fiets4Daagse Meppel verleende subsidie van € 10.000 vast te stellen
gelijk aan het verleende bedrag. Het niet bestede bedrag van € 4.348,00 mag de
stichting, eenmalig en in afwijking van de algemene subsidieverordening, toevoegen aan
haar financiële buffer.
Afvalbeheer en grondstoffeninzameling
Besluit: De agendacommissie voor te stellen om de raad op 5 maart 2020 middels een
informatieronde in de vorm van een masterclass te informeren over de landelijke
ontwikkelingen op het gebied van afval en grondstoffen.
- Samenvatting: Er wordt een nieuw beleidsplan voorbereid voor afvalbeheer en
grondstoffeninzameling. De raad wordt geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen.
Dit als voorbereiding op besluitvorming over een nieuw beleidsplan.
Afwijzing OAB subsidie 2020
Besluit: De OAB subsidieaanvraag van KBS De Plataan voor het jaar 2020 af te wijzen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders wijzen het subsidieverzoek op basis van
het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) van basisschool De Plataan af. Burgemeester &
wethouders hebben 12 februari 2019 een activiteitenprogramma vastgesteld voor de
planperiode 2020-2024. In het programma kunnen scholen geen aanspraak maken op
OAB middelen. De reden is dat de rijksbijdrage voor de nieuwe planperiode voor Meppel
is verlaagd en dat de kosten voor de uitvoering van voor- en vroegschoolse educatie
aanzienlijk omhoog zijn gegaan door een verplichte verhoging van 8 naar 16 uur per
week. De verantwoordelijkheid om onderwijsachterstand te bestrijden in de school ligt
wettelijk bij de scholen. Scholen krijgen daarvoor rechtstreeks middelen van het Rijk. De
gemeente kan activiteiten in de scholen voor het bestrijden van onderwijsachterstand
bekostigen, maar is hier niet toe verplicht.
Kaderbrieven gemeenschappelijke regelingen 2020
Besluit: 1. Op de kaderbrieven van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD), Recreatieschap
Drenthe, Gemeentelijke Kredietbank Drenthe en Publiek Vervoer Groningen-Drenthe
geen zienswijzen in te dienen.
2. Een zienswijze in te dienen op de kaderbrief van de volgende gemeenschappelijke
regelingen: 1. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe): Dat ze op de goede
weg zijn, maar dat er nog diverse belangrijke verbeterpunten zijn rondom risicogericht
toezicht en de organisatiestructuur. Daarnaast vragen wij om de vertaling naar de
financiële - meerjaren - gevolgen voor de gemeente Meppel.
2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD): Reeds nu actie te
ondernemen om de problemen rond de wachttijden en afhandelingstermijnen bij Veilig
Thuis Drenthe op te lossen en in te gaan zetten in 2021 op de ondersteuning van een
gezonde leefomgeving bij de voorbereidingen en implementatie van de Omgevingswet.
3. Reestmond: Spoed te zetten achter de overdracht van het groen en helderheid te
verschaffen over het metaal en daarna vaart te zetten op de afronding van het
herinrichtingsplan Reestmond in ontwikkeling.
3. Een afschrift van deze zienswijzen, met een begeleidende memo naar de raad
te sturen.

- Samenvatting: De gemeenschappelijke regelingen waar de Meppel aan deelneemt,
moeten jaarlijks een kaderbrief naar de gemeente sturen met daarin de inhoudelijke en
financiële kaders voor de begroting van het volgende jaar. De gemeente krijgt de
mogelijkheid om op deze brieven te reageren. Burgemeester & wethouders hebben
kaderbrieven van zeven regelingen beoordeeld en sturen zienswijzen naar de Regionale
Uitvoeringsdienst, de GGD en Reestmond. De raad wordt geïnformeerd over de
beoordeling van de kaderbrieven.
20 jaar Beeldenpark De Havixhorst
Besluit: Eenmalig € 3.000 bij te dragen aan de jubileumactiviteiten in 2020 van
Beeldenpark De Havixhorst.
- Samenvatting: In 2020 bestaat het Beeldenpark De Havixhorst 20 jaar. De gemeente
draagt € 3.000 bij aan de jubileumactiviteiten.
Actualiteiten jeugdhulp
Besluit: 1. De raad met een memo te informeren over de actualiteiten jeugdhulp.
2. De uitkomsten van de analyse naar de 10 duurste cliënten jeugdhulp rondom de
perspectiefnota 2020-2023 - medio juni 2020 - te vertalen in aanvullende maatregelen
voor het interventieplan sociaal domein.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad met een memo over de
actualiteiten jeugdhulp.

