Besluitenlijst B&W 12 december
Verordening sociaal domein
Besluit: 1. In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal
Domein.
2. De Raad voor te stellen: A. De verordening sociaal domein Meppel vast te stellen.
B. De volgende verordeningen per 1 januari 2018 in te trekken:
a) Verordening Inrichting Anti-discriminatievoorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen, in werking getreden op 28-1-2010.
b) De gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Meppel 2015, in werking getreden op
1-1-2017.
c) Verordening Voorschoolse voorzieningen gemeente Meppel, in werking getreden op
1-10-2013.
d) De Verordening leerlingenvervoer gemeente Meppel 2015, in werking getreden op
1-5-2015.
e) De gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning Meppel, in werking
getreden op 1-1-2017.
f) Verordening Wet inburgering gemeente Meppel 2013, in werking getreden op
1-1-2013.
g) Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Meppel 2015, in werking getreden
op 1-1-2015.
h) Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Meppel, in werking getreden op
1-1-2015.
i) Verordening individuele studietoeslag Meppel 2015, in werking getreden op 1-1-2015.
j) Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Meppel 2015, in werking getreden op
1-1-2015.
k) Verordening Tegenprestatie Meppel 2015, in werking getreden op 1-1-2015.
l) Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015, in werking getreden op
1-1-2015.
m) Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten, in werking getreden op
1-1-2015
k) Verordening Tegenprestatie Meppel 2015, in werking getreden op 1-1-2015.
l) Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015, in werking getreden op
1-1-2015.
m) Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten, in werking getreden op
1-1-2015.
- Samenvatting: In de gemeente zijn dertien verordeningen uit het sociaal domein,
beleidsarm, samengevoegd tot één verordening sociaal domein. De integrale verordening
sociaal domein is bedoeld als groeidocument. Het is het eerste document waar de diverse
verordeningen van het sociaal domein in één document zijn opgenomen. De keuze voor
één verordening sociaal domein geeft inwoners een duidelijker overzicht van de
regelgeving binnen het sociaal domein en vergemakkelijkt een integrale manier van
werken.
Raadsvragen over wijkplatforms
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 regelement van orde van de raad over wijkplatforms.
- Samenvatting: Door de raadsfractie van D66 zijn schriftelijke vragen aan burgemeester
& wethouders gesteld over de wijze waarop wijkplatforms betrokken worden bij
planvorming.

Prestatieafspraken 2018-2022 met Woonconcept, Actium, Huurdersvereniging
Meppel en Huurdersplatvorm MEVM en prestatieafspraken 2018-2019 met
Woonzorg Nederland
Besluit: 1. Instemmen met de prestatieafspraken voor 2018-2022 met Woonconcept,
Actium, Huurdersvereniging Meppel en Huurdersplatform MEVM.
2. Instemmen met de prestatieafspraken 2018-2019 met Woonzorg Nederland.
3. De prestatieafspraken met een memo ter informatie aan de raad aanbieden.
- Samenvatting: De Woningwet voorziet in een cyclus om van woonvisie via een bod door
de woningcorporaties tot prestatieafspraken te komen. In de prestatieafspraken worden
de bijdragen van de plaatselijk werkzame woningcorporaties aan de gemeentelijke
woonvisie vastgelegd. De prestatieafspraken met Woonconcept en Actium zijn in
samenwerking tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeente tot stand gekomen.
Met Woonzorg Nederland zijn afzonderlijke prestatieafspraken gemaakt. De raad wordt
over deze prestatieafspraken geïnformeerd.
Culturele impuls 2018-2021
Besluit: 1. Het Cultuurplatform Meppel gedurende 2018 tot en met 2021 een eenmalige
subsidie van maximaal € 18.048 per jaar te verlenen voor een extra culturele impuls in
de gemeente, en de verdeling van dit budget over te laten aan het Cultuurplatform.
2. Qua subsidieverantwoording te volstaan met een overzicht van de budgetverdeling
naar bedrag en activiteit per kalenderjaar, op grond van artikel 18 lid 5 van de algemene
subsidieverordening.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen het Cultuurplatform Meppel
gedurende 2018 tot en met 2021 een eenmalige subsidie van maximaal € 18.048 per
jaar voor stimulering van samenwerking en innovatie in de culturele sector binnen de
gemeente, en de verdeling van dit budget over te laten het Cultuurplatform. Dit bedrag
heeft de gemeente ontvangen van de provincie.
Project de geweldige wijk
Besluit: 1. Kennis te nemen van de participatie in het project de geweldige wijk.
2. Portefeuillehouder gezondheid bestuurlijk te koppelen aan dit project.
3. De raad te informeren met een memo
- Samenvatting: In de gemeente is gestart met het project de geweldige wijk.
Burgemeester & wethouders informeren de raad over de start en de aanpak van dit
tweejarig onderzoeksproject, waarbij gekeken wordt naar effecten van
gezondheidsinitiatieven als digitale wijknetwerken van vraag en aanbod,
Meppelvoorelkaar, jongeren op gezond gewicht en gezond in de stad met Meppel Actief.
Samenwerkingsagenda Meppel - Drenthe
Besluit: 1. Kennis te nemen van de ervaringen in Brussel;
2. Conform eerdere beraadslagingen binnen het college van burgemeester & wethouders
te besluiten tot focus op het transformatiegebied, de stationsomgeving en het - nieuwe ziekenhuis, naast focus op binnenstad en Oosterboer;
3. Akkoord te gaan met vervolgstappen in lobbytraject door in te stemmen met offerte
van Haute Equipe van 30 oktober 2017 en de werkzaamheden te laten aanvangen met
ingang van 1 januari 2018;
4. Brief aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Drenthe te verzenden.
- Samenvatting: Meppel heeft in de herijking structuurvisie en het binnenstadplan veel
ambities benoemd. Ambities waarvan de investeringen niet alleen door Meppel zijn te
dragen. Daarom wordt gekeken naar de provincie, het rijk en de Europese Unie om
fondsen en subsidies te benutten.
Economisch acquisitieplan - Meppel voor meer werk
Besluit: 1. Kennis te nemen van het acquisitieplan Meppel voor meer werk.
2. Opdracht te verlenen om een doelgroepenonderzoek te laten uitvoeren en op basis
daarvan een verkoopcampagne te starten.

3. De resultaten van de campagne over een jaar te rapporteren aan het college van
burgemeester en wethouders.
- Samenvatting: De gemeente wil bedrijven verleiden zich in Meppel te vestigen. Daarom
is het actualiseren van het acquisitieplan opgenomen in het uitvoeringsprogramma van
burgemeester & wethouders. Doel is het creëren van meer arbeidsplaatsen, het verlagen
van werkloosheid en het versterken van het netwerk. In dit plan is de focus verlegd van
behoud van werkgelegenheid naar de groei hiervan. Een van de actiepunten is de
verkoop van de laatste kavels op de bedrijventerreinen. Om een verkoopcampagne te
starten is een doelgroepenonderzoek nodig.
Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan De Wijk Fase II
Besluit: In te stemmen met de conceptbrief inclusief de bijlage met daarin een
gezamenlijke zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan De
Wijk Fase II.
- Samenvatting: De Minister van Economische Zaken heeft een ontwerpinstemmingsbesluit genomen naar aanleiding van het verzoek van de NAM voor
instemming in een aangepast winningsplan voor De Wijk Fase II. Het betreft hier een
aanvraag voor een vernieuwde vergunning voor het winnen van aardgas uit het
bestaande gasveld De Wijk. In samenwerking met de gemeenten Staphorst, De Wolden,
Hoogeveen, Westerveld, Steenwijkerland, de provincies Drenthe en Overijssel en het
waterschap Drents Overijsselse Delta is een gezamenlijk gedragen zienswijze opgesteld.

