Besluitenlijst B&W 25 april 2017
Antwoord raadsvraag over pesten op scholen
Besluit: De raad een memo te zenden met een definitief antwoord op de vraag uit de
raadvergadering van 1 juli 2016 over pesten op scholen.
- Samenvatting: Burgemeester & Wethouders beantwoorden een vraag die is gesteld in
de raadsvergadering van 1 juli 2016.
Subsidie maatwerk en prenataal 2017-2020 Icare Jeugdgezondheidszorg
Besluit: 1. Aan Stichting Icare voor 2017 een subsidie te verlenen van maximaal
€ 481.959 voor uitvoering jeugdgezondheidszorg.
2. Medewerking te verlenen aan het overdragen van de subsidiebeschikking 2017 van
Stichting Icare aan Stichting Icare Jeugdgezondheidszorg middels het ondertekend
retourneren van een brief.
- Samenvatting: Op grond van de Wet publieke gezondheid en het - aangepaste - Besluit
Publieke Gezondheid hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om aan alle jeugdigen
van 0-18 jaar jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan te bieden. Voor de uitvoering van de JGZ
0-4 jaar heeft Icare een aanvraag voor subsidie met een uitgewerkt werkplan ingediend.
Burgemeester & wethouders hebben besloten Icare voor 2017 subsidie te verlenen,
waarmee Icare uitvoering kan geven aan het werkplan.
Meerjaren onderhoudsplan sportvelden
Besluit: In te stemmen met het meerjaren onderhoudsplan sportvelden uitgaande van de
basis variant en bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 de volgende
afwegingen maken: a. Het reguliere budget onderhoud sportparken te verhogen met
€ 97.000 en de vervangingsinvesteringen toplaag kunstgras en atletiekbaan in de
meerjarenplanning investeringen op te nemen.
b. Voor de periode 2018-2021 de volgende vervangingsinvesteringen te plannen:
- vervanging toplaag honkbalveld sportpark Koedijkslanden € 60.500 in 2019;
- vervanging toplaag softbalveld sportpark Koedijkslanden € 48.400 in 2020.
c. Geen voorstel te doen voor aanvullende specifieke middelen voor maatregelen
parkeerproblematiek, doch dit binnen bestaande budgetten - mits regulier budget
onderhoud sportparken wordt verhoogd - op te lossen.
d. De vervangingsinvestering verlichting Sportpark Tussenboerlanden ad € 60.000 op te
nemen in de jaarschijf 2018 van de investeringsplanning en deze af te wegen bij de
Perspectiefnota 2018-2021.
e. Op dit moment geen vervangingsinvesteringen verlichting Sportpark Ezinge en
Sportpark Koedijkslanden in de investeringsplanning op te nemen, doch de
mogelijkheden naar subsidie te onderzoeken en over de uitkomsten hiervan in overleg te
treden met de betrokken verenigingen.
- Samenvatting: In 2016 is naar aanleiding van de jaarlijks stijgende onderhoudskosten
en toekomstige vervangingsinvesteringen, met name de toplagen van de velden, door
een extern bureau een meerjaren onderhoudsplan sportvelden opgesteld. Onderdelen in
dit meerjaren onderhoudsplan zijn:
- inventarisatie huidige situatie
- capaciteitsberekening
- kwaliteitsbeoordeling huidige situatie
- onderhoudsmaatregelen
- financiën
- parkeren Sportpark Ezinge
- verlichting.
Belangrijkste conclusies uit het rapport zijn dat er enige capaciteitsproblemen kunnen
ontstaan in Sportpark Ezinge, dat de velden er over het algemeen verzorgd uitzien, het

onderhoudsniveau grotendeels voldoet aan de basisnorm en extra financiële middelen
nodig zijn om de velden ook in de toekomst te laten voldoen aan de normen qua
capaciteit en kwaliteit. De parkeerproblematiek in Sportpark Ezinge kan door relatief
eenvoudige ingrepen worden opgelost. Ten aanzien van de veldverlichting kunnen
komende jaren besparingen worden gerealiseerd door toepassing van ledverlichting.
Aanvraag verhuiskosten Stad & Esch
Besluit: De spoedaanvraag van Stad & Esch voor een vergoeding van de verhuiskosten af
te wijzen.
- Samenvatting: In 2014 is Stad & Esch verhuisd van diverse locaties naar Onderwijspark
Ezinge. Stad & Esch heeft onlangs een aanvraag gedaan voor vergoeding van de
verhuiskosten. Burgemeester & wethouders wijzen de aanvraag af omdat de kosten
verweven zijn met de totale realisatie van het Onderwijspark Ezinge.
Doorontwikkeling Meppeler ambassadeurs
Besluit: 1. In te stemmen met de doorontwikkelingsrichtingen van het Meppeler
ambassadeurschap.
2. Voor de zomer van 2017 hierover het gesprek aan te gaan met de Meppeler
ambassadeurs.
3. Vanaf 2018 de Meppeler ambassadeurs gericht te betrekken bij een aantal
gemeentelijke thema's.
4. De coördinatie en organisatie van ambassadeursbijeenkomsten in te passen in de
werkzaamheden van de beleidsmedewerker Economie en adviseur Grondzaken.
- Samenvatting: Vanaf 2010 werkt de gemeente met ambassadeurs om te helpen Meppel
regionaal, landelijk en internationaal op de kaart te zetten. Voor proactieve inzet van
ambassadeurs is het wenselijk afspraken te maken over de rol en taak en de
verwachtingen over en weer. Burgemeester & wethouders hebben
ontwikkelingsrichtingen afgestemd en voor de zomer van 2017 vindt afstemming plaats
met de ambassadeurs. Daarnaast wordt in 2018 in het nieuwe college bepaald bij welke
thema's de ambassadeurs betrokken kunnen worden gedurende de collegeperiode.
Herijking uitvoeringsplan structuurvisie
Besluit: De Raad voor te stellen: 1. Alle opgaven in het kader van de
kwaliteitsverbetering van Meppel af te wegen bij de Perspectiefnota 2018-2021. Daarbij
de inhoudelijke kwaliteitscriteria, de financiële overwegingen en de factor tijd - dynamiek
in de samenleving - als afwegingsfactoren te hanteren.
2. De structuurvisie te hanteren als kader voor het oordeel over kwaliteit.
3. In te stemmen met de inhoudelijke koers van het uitvoeringsplan: prioritering en
keuzes voor de langere termijn.
4. Het concrete voorstel voor de korte termijn - prioritering voor komende vier jaar -,
inclusief financiële middelen af te wegen en vast te stellen bij de behandeling van de
Perspectiefnota 2018-2021.
5. Bij elke afweging en besluitvorming de uitkomsten van de participatie van inwoners en
direct betrokkenen te betrekken en mee te wegen.
- Samenvatting: Investeren in de kwaliteit van Meppel is nodig. De structuurvisie is het
handvat voor de kwaliteit van Meppel over de hele breedte van het grondgebied en in
alle domeinen. Binnen de structuurvisie biedt het uitvoeringsplan de concretisering:
opgaven worden in de tijd geplaatst, geordend naar korte, middellange en lange termijn.
Het uitvoeringsplan is aangepast aan actuele ontwikkelingen en de kwaliteitsverbetering
van Meppel.

