Concept besluitenlijst B&W 12 juli 2016
Raadsvragen onderwijsmonitor
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen van D66 over de
onderwijsmonitor.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van D66 over de
onderwijsmonitor.
Evaluatie Pilot Streekbeheer Zuidwest Drenthe
Besluit: De Evaluatie Pilot Streekbeheer 2013-2015 ter kennisgeving aan te bieden aan
de Raad.
- Samenvatting: Van 2013 t/m 2015 heeft in Zuidwest Drenthe een pilot plaatsgevonden
voor een nieuwe vorm van beheer van natuur en landschap door boeren, bewoners en
andere vrijwilligers. Dit is aangejaagd door vijf gemeenten, Waterschap Drents
Overijsselse Delta, Provincie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe. De samenwerkende
partijen hebben samen met betrokkenen de pilot geëvalueerd. Daarbij is gekeken naar
het proces en naar concrete resultaten. De evaluatie laat zien dat streekbeheer een
succesvolle manier is om het kwetsbare landschap te beschermen. Burgemeester &
wethouders bieden de evaluatie ter informatie aan de Raad aan.
Subsidies Ondernemersfonds
Besluit: 1. De subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel over 2015 vast te
stellen op € 230.500.
2. Een subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Meppel voor 2016 te verlenen van
maximaal € 226.000.
3. Een voorschot op deze subsidie te verlenen van € 203.400.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben de subsidie aan het
ondernemersfonds met betrekking tot 2015 definitief vastgesteld op € 230.500 en een
subsidie met betrekking tot 2016 verleend van maximaal € 226.000.
In 2015 droeg het Ondernemersfonds Meppel onder andere bij aan activiteiten van de
Meppeler Handelsvereniging en ICC-PMM. Daarnaast waren er bijzondere bijdragen aan
de landelijke Sinterklaasintocht en het 3d-printersproject voor het basisonderwijs.
Wijzigingen Algemene plaatselijke verordening
Besluit: De Raad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening Meppel en
toelichting gewijzigd vast te stellen.
- Samenvatting: Nieuwe wet- en regelgeving, praktijkervaringen, maatschappelijke
ontwikkelingen en jurisprudentie maken dat de APV moet worden aangepast.
Regeling schoonmaak Drentse Hospices
Besluit: 1. In te stemmen met de Regeling schoonmaak Drentse hospices
2. Een contract over de schoonmaak aan te gaan met het bestuur van Hospice Eesinge.
- Samenvatting: In Drenthe wordt tussen gemeenten en besturen van hospices een
regeling schoonmaak afgesloten in het kader van de Wmo. In deze regeling zijn uniforme
afspraken vastgelegd voor schoonmaak van alle hospices.
Bestuursrapportage
Besluit: De Raad voor te stellen: De Bestuursrapportage 2016 vast te stellen en daarmee
1. Het gewijzigde overzicht van baten en lasten per programma vast te stellen zoals
opgenomen in de totaaltabel in hoofdstuk 6.1;
2. De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals genoemd in hoofdstuk 6.2.

- Samenvatting: Met de Bestuursrapportage legt het college tussentijds verantwoording
af over het jaar 2016 en geeft hierover tevens een prognose over mutaties ten opzichte
van de begroting. Ontwikkelingen zijn lastig te vertalen in financiële effecten en daarom
ligt de nadruk in de Bestuursrapportage 2016 op informeren en niet op bijstellen van de
budgetten. De Raad wordt voorgesteld de begroting aan te passen voor de financiële
effecten als gevolg van autonome ontwikkelingen en eerdere besluitvorming.
Verlenen subsidie in de opstartkosten van Stichting UITBuro
Besluit: Het éénmalig verlenen van een subsidie van € 35.000 in de vorm van een
renteloze geldlening, onder voorwaarde dat de stichting vanuit fondsenwerving €35.000
bijeenbrengt én onder de verplichting dat de stichting het bedrag van € 35.000 uiterlijk
31 december 2016 terug heeft betaald aan de gemeente Meppel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen éénmalig € 35.000 subsidie aan
Stichting UITburo Meppel voor opstartkosten in de vorm van een renteloze lening, onder
de verplichting dat de stichting het bedrag van uiterlijk 31 december 2016 terug heeft
betaald aan de gemeente.
Aanvullende financiering Veilig Thuis Drenthe
Besluit: 1. Voor de uitvoering van Veilig Thuis Drenthe in 2016 €48.484,80 beschikbaar
te stellen uit de bestaande jeugdzorgbudgetten.
2. De Raad een afschrift te sturen van de brief aan de GGD Drenthe over het genomen
besluit.
- Samenvatting: Veilig Thuis Drenthe (VTD) is sinds 1 januari 2015 voor de Drentse
gemeenten het centrale meldpunt voor advies en meldingen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. VTD heeft sinds het eerste jaar van haar bestaan te maken met een
forse toename van het aantal meldingen in een zich nog ontwikkelend nieuw
organisatieonderdeel van de GGD Drenthe. Dit leidt tot capaciteit- en
kwaliteitsproblemen op basis waarvan de Inspectie het functioneren van VTD als
onvoldoende heeft beoordeeld. Dit heeft ertoe geleid dat VTD onder verscherpt toezicht
is geplaatst. Inmiddels is er een verbeterplan opgesteld. Dit plan bevat onder meer een
vraag van extra middelen aan de gemeenten voor 2016 en 2017.

