Besluitenlijst B&W 15 december 2020

Financiële impact Corona
Besluit: 1. Kennis te nemen van een memo.
2. De memo ter informatie naar de raad te verzenden.
Samenvatting:
Corona zorgt nog steeds voor veel onzekerheid. Momenteel worden we (wederom)
geconfronteerd met (aanvullende) maatregelen om het virus onder controle te krijgen
worden. De uitwerking van deze maatregelen laat diepe sporen achter in de
maatschappij, maar de totale impact is niet exact te voorspellen. In een memo is een
overzicht opgenomen van waarneembare en verwachte financiële effecten als gevolg van
Corona.
Rechtmatigheidsverantwoording 2021
Besluit: In te stemmen met de volgende beslispunten:
1. De raad voor te stellen om met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording te
kiezen voor een verantwoording gericht op financiële rechtmatigheid en hantering van de
wettelijke normen;
2. De raad voor te stellen om de verantwoordingsgrens op 1% te zetten;
3. De auditcommisie hierover te informeren over in de vergadering van januari.
Samenvatting:
Ingaande verslagjaar 2021 moeten colleges van B&W zelf een
rechtmatigheidsverantwoording afgeven bij de jaarrekening. De verantwoordelijkheid
voor het rechtmatig handelen komt daarmee explicieter te liggen waar hij hoort;
namelijk bij het college. De bestaande situatie waarin de accountant deze rol en
verantwoordelijkheid heeft zal dus veranderen (na boekjaar 2020). Het college stelt
vanaf dan zelf de rechtmatigheidsverantwoording op en neemt deze op in de
jaarrekening, door middel van een rechtmatigheidsverantwoording (onderdeel
accountantscontrole) en de bedrijfsvoeringsparagraaf (meer toelichting, geen onderdeel
accountantscontrole, tenminste, niet anders dan jaarverslag).
Actualisatie samenwerkingsconvenant regionale verwijsindex risicojongeren
Besluit: 1. Akkoord te gaan met de tekstuele aanpassingen voor het provinciale
samenwerkingsconvenant Drentse verwijsindex.
2. CMO Stamm de opdracht te verlenen het convenant te actualiseren en de aangesloten
partijen hierover per brief te informeren.
Samenvatting:
Het college van B&W is akkoord gegaan met de tekstuele aanpassingen in het
samenwerkingsconvenant verwijsindex risicojongeren Jeugdhulpregio Drenthe. Ook is het
B&W akkoord gegaan met de opdrachtverlening aan CMO STAMM om het convenant te
actualiseren en aangesloten partijen te informeren. Hierdoor sluit deze beter aan op de

landelijke verwijsindex, en voldoet aan de normen die de AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming) stelt.
Memo Wet openbaarheid van bestuur
Besluit: 1. In te stemmen met het memo Wet openbaarheid van bestuur.
2. het memo Wet openbaarheid van bestuur toe te zenden aan de raad.
Samenvatting:
Door de raad zijn diverse vragen gesteld over de (afhandeling van) Wob-verzoeken. Met
het memo Wet openbaarheid van bestuur wordt de raad geïnformeerd over de Wet
openbaarheid van bestuur en de wijze waarop de informatie en besluiten beschikbaar
worden gesteld.
Memo splitsing Beschermd wonen en Maatschappelijk opvang
Besluit: Kennis te nemen van de memo over de voortgang en de nadere uitwerking van
de splitsing van de regio Assen voor de uitvoering van beschermd wonen (BW) en
maatschappelijke opvang (MO).
Samenvatting:
Het college van B&W heeft kennis genomen van de memo over de voortgang en de
nadere uitwerking van de splitsing van de regio voor de uitvoering van beschermd wonen
en maatschappelijke opvang. De colleges van de negen gemeenten van de centrumregio
Assen hebben eind 2019 besloten om de huidige regio voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang formeel te splitsen in twee regio's Noord- en Midden-Drenthe
(NMD) en een regio Zuidwest Drenthe (ZWD). Deze formele splitsing zou leiden tot
financieel nadeel op basis van het huidige financieel verdeel model. In deze memo
informeert het bestuurlijk overleg de colleges van de negen gemeenten over een
informele splitsing en de nadere uitwerking daarvan. Er is gekozen voor een informeel
splitsing om financieel nadeel te voorkomen.
Ontwerp bestemmingsplan Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28
Besluit: 1. In te stemmen met de reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan
Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28.
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Meppel – Zuideinde 31 en
Catharinastraat 28.
3. Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht het ontwerpbestemmingsplan Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28
voor zes weken ter inzage te leggen.
Samenvatting:
Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Meppel –
Zuideinde 31 en Catharinastraat 28. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de
bestemming van de percelen Zuideinde 31 en Catharinastraat 28 gewijzigd van Centrum
en Bedrijf, naar Maatschappelijk en Wonen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor
een periode van zes weken ter inzage gelegd.
Vaststelling bestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Zuideinde 76
Besluit: De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen voor het bestemmingsplan Meppel Centrumschil, herziening Zuideinde 76;
2. Het bestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Zuideinde 76 met
planidentificatie NL.IMRO.0119.Zuideinde76-BPC1 vast te stellen;

3. Te besluiten geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.
Samenvatting:
Het college van B&W stelt de raad voor het bestemmingsplan Meppel - Centrumschil
herziening Zuideinde 76 vast te stellen. Bijbehorend stelt het college de raad eveneens
voor om geen milieueffectrapportage op te stellen, in te stemmen met de reactienota
zienswijzen en geen exploitatieplan op te stellen.
Voorontwerp Bestemmingsplan Meppel – Binnenstad Kruisstraat 6 e.o.
Besluit: 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Meppel – Binnenstad
Kruisstraat 6 e.o.;
2. Het voorontwerp op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen; 3. Het
vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten.
Samenvatting:
Het college van B&W heeft ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Meppel –
Binnenstad Kruisstraat 6 e.o. Het bestemmingsplan maakt de transformatie van het
gebied naar een combinatie van wonen en commerciële functies mogelijk. Het
voorontwerp bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd voor inspraak en
vooroverleg. Het plangebied ligt in het centrumgebied van Meppel, tussen de Kruisstraat,
de Touwstraat, het Slotplantsoen en de Noteboomstraat.
Presentatie en publicatie concept onderzoeksrapport gracht Prinsenplein
Besluit: 1. Het concept rapport aan te bieden aan de raad en Meppeler samenleving.
2. De uitkomsten te (laten) presenteren door middel van een online videobericht.
3. De raad te informeren met een memo
Samenvatting:
Het college van B&W heeft het concept onderzoeksrapport naar het heropenen van de
gracht op het Prinsenplein aangeboden aan de raad en de samenleving. Het
onderzoeksrapport is vanaf nu samen met een (video)presentatie ervan te vinden op de
website van de gemeente. In de komende periode kunnen geïnteresseerden vragen
stellen over het onderzoeksrapport. Op basis van deze vragen zal het rapport mogelijk
nog aangepast worden tot de definitieve versie. Het college biedt vervolgens de
definitieve versie van het onderzoeksrapport voor inhoudelijke behandeling aan aan de
raad.
Prestatieafspraken 2021 met Woonconcept, Actium, huurdersvereniging Meppel
en huurdersplatform MEVM
Besluit: 1. In te stemmen met de prestatieafspraken voor 2021 met Woonconcept,
Actium, huurdersvereniging Meppel en huurdersplatform MEVM;
2. De prestatieafspraken ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.
Samenvatting:
In 2018 zijn voor de periode 2018 tot en met 2022 prestatieafspraken met Woonconcept,
Actium, huurdersvereniging Meppel en huurdersplatform MEVM gemaakt. De
prestatieafspraken 2021 vormen een oplegnotitie / aanhangsel bij de overeengekomen
meerjaren-prestatieafspraken. Met Woonzorg Nederland zijn vorig jaar
prestatieafspraken voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024
gemaakt. De raad zal over de prestatieafspraken worden geïnformeerd.

Tarieventabel verordening op de heffing en invordering van Leges, hoofdstuk 2
Reisdocumenten en hoofdstuk 3 Rijbewijzen
Besluit: De legesverordening te wijzigen door de nieuwe tarieven van reisdocumenten en
rijbewijzen 2021 vast te stellen.
Samenvatting:
De maximale tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen die in 2021 zullen gelden zijn
door de minister vastgesteld. Bij het opstellen van de legesverordening 2021 waren de
tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen nog niet ontvangen. De tarieven worden
daarom nu aangepast.
Wijzigen uitvoeringsbesluit Afvalstoffenheffing 2018
Besluit: Het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenheffing Gemeente Meppel gewijzigd vast te
stellen.
Samenvatting:
Het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenheffing 2018 wordt gewijzigd vastgesteld. De oude
bepaling verwees naar de poorttarieven van gemeente Westerveld. Omdat Meppel die
tarieven niet meer volgt, maar eigen gemeentelijke tarieven toepast, moet dit worden
aangepast.
Investeringskrediet afzetcontainer luierinzameling
Besluit: De raad te verzoeken voor begrotingsjaar 2021 een investeringskrediet
beschikbaar te stellen ter grootte van € 14.000 voor de aanschaf van een afzetcontainer.
Samenvatting:
Op 1 november 2020 heeft de raad besloten luiers en incontinentiemateriaal als apart in
te zamelen afvalstroom aan te wijzen en de afvalstoffenverordening hiertoe te wijzigen.
Ook werd daar het besluit gevraagd om de investering voor de afzetcontainer op de
investeringslijst op te nemen. Dit laatste besluit was per abuis niet in het raadsbesluit
opgenomen.
Informeren raad stand van zaken wijkaanpak Oosterboer
Besluit: 1. De memo stand van zaken wijkaanpak Oosterboer aan de raad aan te bieden
2. De Ronde van maart 2021 aan te vragen voor de wijkaanpak Oosterboer.
Samenvatting:
In 2019 is gestart met de voorbereidingen van de wijkaanpak Oosterboer. Met een memo
praat het college van B&W de raad bij over de stand van zaken van de wijkaanpak.
Daarin staan participatie met de wijk en het schrijven van een nota van uitgangspunten.
Het college wil in maart 2021 tijdens De Ronde de raad consulteren over de
uitgangspunten voor de wijkaanpak. Daarbij worden uitkomsten van participatie met de
wijk betrokken.
Septembercirculaire 2020 gemeentefonds
Besluit: 1. De raad met een memo te informeren over de septembercirculaire 2020 en de
financiële gevolgen voor Meppel;
2. De uitkomsten voor 2020 mee te nemen in de jaarstukken 2020. Die van 2021-2024
mee te nemen in de bestuursrapportage 2021 en de perspectiefnota 2022-2025 die naar
verwachting voorjaar 2021 verschijnen.
Samenvatting:
De septembercirculaire 2020 informeert in hoofdzaak over de gemeentefondsuitkeringen

voor dit jaar en de komende jaren, gebaseerd op de miljoennota van het kabinet die op
Prinsjesdag is verschenen.
Informatie over GKB - kredietbank
Besluit: Kennis te nemen van een informatiebrief over de GKB en deze met een memo
aan de raad te sturen.
Samenvatting:
Het college van B&W neemt kennis van een informatiebrief aangaande de GKB en stuurt
deze met een memo ter informatie aan de raad.

