BESLUITENLIJST
Vergadering B&W
Datum:

1

23 maart 2021

Principeverzoek Commissaris de Vos van Steenwijklaan 10,
herontwikkeling naar appartementen
Besluit:
Uit te spreken dat uw college openstaat voor een herontwikkeling van deze locatie
voor woningen, maar dat van het voorgestelde plan onvoldoende kwaliteit uitgaat.
Samenvatting:
Het college heeft uitgesproken open te staan voor een herontwikkeling van deze
locatie ten behoeve van woningen. Van het voorgestelde plan voor 23
appartementen in het (voormalig) kantoorpand aan de Commissaris de Vos van
Steenwijklaan 10 gaat echter te weinig ruimtelijke kwaliteit uit.

2

Subsidieverlening en - vaststelling evenementen voor het jaar 2021
Besluit:
Subsidies voor evenementen aan de organisaties en instellingen conform bijlage in
2021 te verlenen en meteen vast te stellen, in totaal een bedrag van €13.381,19.
Samenvatting:
Het college van B&W heeft besloten subsidies voor evenementen aan diverse
organisaties en instellingen conform bijlage te verlenen en meteen vast te stellen.
In totaal een bedrag van €13.381,19.

3

Prestatieafspraken en uitvoeringsovereenkomst Meppel 2021 met de GKB
Besluit:
1. De uitvoeringsovereenkomst Gemeente Meppel –GKB 2021 aan te gaan;
2. In te stemmen met het voorstel prestatieafspraken GKB 2021
Samenvatting:
De gemeente Meppel stemt in met de prestatieafspraken en
uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de GKB voor 2021.

4

Bedrijfsplan Port of Zwolle 2021 – 2025
Besluit:
1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan Port of Zwolle 2021 - 2025
2. Het bedrijfsplan ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad
Samenvatting:
Het meerjarig ‘Bedrijfsplan Port of Zwolle 2021 – 2025’ is door de Algemene
Ledenvergadering van het havenbedrijf Port of Zwolle vastgesteld. In dit
bedrijfsplan is de ontwikkeling van de Port of Zwolle voor de komende jaren
beschreven. Concrete doelen voor 2021 zijn het harmoniseren van de nautische

dienstverlening (verordeningen, veiligheid) en de digitalisering van heffen en
innen van de havengelden. Het college neemt kennis van het bedrijfsplan en biedt
dit ter informatie aan aan de gemeenteraad.
5

Position Paper Meppel 2021
Besluit:
1. In te stemmen met het Position Paper en de daarin genoemde vier speerpunten
als basis voor de lobby van gemeente Meppel:
* Wonen (Een groeiende woongemeente)
* Bovenlokale voorzieningen, inclusief schouwburg (Ontwikkeling van de
binnenstad)
* Circulaire haven (Verduurzaming van de haven)
* Noord III en IV (Ruimte voor bedrijvigheid)
2. Het Position Paper te benutten in de richting van provincie Drenthe bij het
vormgeven van een propositie voor de Investeringsagenda Plus en mogelijk
andere trajecten van de provincie.
Samenvatting:
Het Position paper heeft als functie om als handvat te dienen om de ambitie en
speerpunten van Meppel uit te dragen in public affairs en lobby. Daarbij is het het
fundament voor het opstellen van een propositie in het kader van de
Investeringsagenda Plus van de provincie Drenthe.

