Besluitenlijst B&W 8 maart 2016
Wijziging regeling reiskosten
Besluit: De vergoeding voor het woon-werkverkeer aan te passen. Niet langer is een
staffel in kilometers van toepassing, maar wordt een vergoeding per kilometer van
€ 0,11 verstrekt tot een maximum van € 170 per maand, bij vijf reisdagen per week.
Bij minder reisdagen is de vergoeding naar rato. Artikel 3 van de regeling wordt daartoe
gewijzigd.
Tevens wordt artikel 16, 2de lid aangepast aan de voorschriften uit de collectieve
arbeidsvoorwaardenregeling in die zin dat declaraties voor reizen openbaar vervoer niet
langer op basis van 1ste klas worden geaccepteerd, maar dat maximaal de 2de klas
vergoed wordt.
Invoering hoofdstuk 3 collectieve arbeidsvoorwaardenregeling
Besluit: In te stemmen met het invoeringsplan hoofdstuk 3 collectieve
arbeidsvoorwaardenregeling - salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen - en als
gevolg daarvan de beleidsregel salaris en toelagen gemeente Meppel / Westerveld vast te
stellen en de regeling bezoldiging gemeente Meppel in te trekken.
- Samenvatting: De plaatselijke regelingen op het gebied van salaris en toelagen
vervallen per 1 januari 2016 door invoering van (ver)nieuwd hoofdstuk 3 van de
collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de witwerkingsovereenkomst salaris,
vergoedingen, toelagen en uitkeringen. Het nieuwe beloningshoofdstuk vervangt de
regeling bezoldiging en daarvan afgeleide notities beloningen. Vergoedingen en toelagen
die niet zijn opgenomen in of gebaseerd kunnen worden op het nieuwe
beloningshoofdstuk, vervallen. Sommige toelagen worden in hoogte aangepast.
Voor medewerkers van wie een vergoeding of toelage niet, of niet geheel terug komt in
het nieuwe beloningshoofdstuk, is landelijk overgangsrecht afgesproken. De
ingangsdatum is 1 januari 2016.
Pilot praktijkondersteuner huisarts (POH) voor kinderen en jeugd
Besluit: 1. Kennis te nemen van het projectplan POH-jeugd;
2. In te stemmen met de pilot POH-jeugd bij de huisartsen, looptijd 1,5 jaar.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben ingestemd met de pilot
praktijkondersteuner huisarts (POH), speciaal voor kinderen en jeugd. Deze pilot kent de
inzet van een praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk (POH-jeugd), in dienst van de
gemeente.
Zowel vanuit oogpunt van de transformatie en bezuiniging, als vanuit het belang van de
jeugdige cliënt innoveren burgemeester & wethouders de huidige aanpak. Hiervoor is
breed draagvlak bij huisartsen. De pilot sluit aan op de visie en kaders voor het sociaal
domein.
Mede op basis van ervaring in andere gemeenten wordt verwacht minder
doorverwijzingen te krijgen naar dure zorg. Dit heeft een positief effect op (het gezin
van) de jeugdige cliënt, want zolang het niet strikt nodig is, blijft men buiten dure
professionele jeugdhulp.
Wijkservicepunt Koedijkslanden
Besluit: 1. Een eenmalige bijdrage te doen in het wijkservicepunt Koedijkslanden onder
voorbehoud van een besluit van de raad om krediet beschikbaar te stellen, te dekken uit
het budget dagbesteding.
2. De raad voor te stellen: a. Een krediet ter beschikking te stellen ad € 150.000 voor het
oprichten van een wijkservicecentrum;
b. Op grond van art. 61 Besluit begroting en verantwoording dit krediet als bijdrage in
het activum van een derde te activeren;

c. In afwijking van artikel 8 lid 3 en de bijlage van de financiële verordening voor deze
investering een afschrijvingstermijn van 20 jaar te hanteren;
d. De begroting te wijzigen in die zin dat de lasten van programma 5 met € 14.000
worden verhoogd en de lasten van programma 3 met € 14.000 worden verlaagd.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor een eenmalige
bijdrage te doen in het wijkservicepunt Koedijkslanden. Het wijkservicepunt wordt een
laagdrempelig centrum voor alle wijkbewoners waar men terecht kan voor opvang,
ontmoeting, dagbesteding en tal van diensten op het gebied van zorg en welzijn.
De exploitatie komt in handen van een zorgcoöperatie met als deelnemers: De Stouwe,
Icare, Promens Care en Welzijn MensenWerk met het Wijkplatform KoedijkslandenBerggierslanden in een adviesrol.
Kaderbrief 2017 GGD Drenthe
Besluit: 1. De GGD met een brief te informeren over de reactie op de beleidsvoornemens
uit de kaderbrief 2017.
2. De kaderbrief 2017 en reactie van burgemeester & wethouders ter kennisname voor te
leggen aan de raad.
- Samenvatting: De GGD is de gemeentelijke uitvoeringsdienst voor de openbare
gezondheidszorg. Het bestuur van de GGD heeft beleidsvoornemens opgenomen in de
kaderbrief 2017. Gemeenten hebben de mogelijkheid hierop te reageren, voordat de
conceptbegroting 2017 van de GGD wordt opgesteld.
Ontwerpbestemmingsplan Meppel - Berggierslanden 2015
Besluit: 1. In te stemmen met de reactienota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan
Meppel - Berggierslanden 2015;
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Meppel - Berggierslanden 2015;
3. Het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage te leggen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de reactienota inspraak en
vooroverleg bestemmingsplan Meppel - Berggierslanden 2015 vast en stemmen in met
het ontwerpbestemmingsplan Meppel - Berggierslanden.
Het ontwerpbestemmingsplan zal zes weken ter inzage worden gelegd, waarna het met
inachtneming van eventuele zienswijzen, al dan niet gewijzigd, ter vaststelling zal
worden aangeboden aan de raad. Het betreft een actualisatie van het bestemmingsplan
voor de woonwijk Berggierslanden en de zuidelijke ontsluitingsweg.
Verantwoording archiefbeheer 2014
Besluit: In te stemmen met de memo toelichting op kathederstuk op collegememo
verslag horizontale verantwoording archiefbeheer 2014 en deze te sturen naar de raad
voor bespreking in raadscommissie van 10 maart 2016.
- Samenvatting: Op de ingekomen stukkenlijst van de vergadering van de raad van 17
december 2015 stond een memo verslag horizontale verantwoording archiefbeheer 2014.
Naar aanleiding van deze memo zijn door raadsleden enkele bezwaren ingebracht. In een
tweede memo wordt een toelichting gegeven op de ingediende bezwaren.

