Besluitenlijst B&W 8 november 2016
Verlening onderwijsachterstandenbeleid (OAB) subsidie 2016 boekstart
Besluit: In het kader van de uitvoering van de nota Sluitende aanpak aan de Bibliotheek
Meppel een maximale subsidie van € 10.000 over het jaar 2016 voor de uitvoering van
boekstart te verlenen.
- Samenvatting: De gemeente geeft voor uitvoering van de nota Sluitende aanpak
€ 10.000 subsidie aan de bibliotheek. Boekstart zal bijdragen aan het bestrijden van
onderwijsachterstand van jonge kinderen.
Statutenwijziging Scala - centrum voor de kunsten
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van Scala.
- Samenvatting: Scala vraagt de gemeente toestemming voor wijziging van der statuten.
Burgemeester & wethouders geven die toestemming.
Raadsvragen over leeuwen school Het Vledder
Besluit: De vragen van Sterk Meppel met betrekking tot de stenen leeuwen van de
voormalige openbare ULO aan Het Vledder te beantwoorden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van
Sterk Meppel over stenen leeuwen van de voormalige openbare school voor uitgebreid
lager onderwijs aan Het Vledder.
Draaiboek gladheid 2016 - 2017
Besluit: Het draaiboek gladheidbestrijding seizoen 2016 - 2017 vast te stellen.
- Samenvatting: Elk jaar wordt het draaiboek gladheidbestrijding vastgesteld. Dit
draaiboek vormt met het beheersplan gladheidbestrijding 2015 - 2019 het
gladheidbestrijdingsplan. In het draaiboek staan de preventieve strooiroutes en de
organisatie van de strooidienst. Tevens zijn hierin afspraken met buurgemeentes
vastgelegd.
Actualiteiten gemeenschappelijke regeling kredietbank
Besluit: Burgemeester & wethouders informeren de raad met een memo over de
actualiteiten met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling kredietbank.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad over de actualiteiten
met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling kredietbank.
Beëindiging dienstverleningsovereenkomst met ROVA
Besluit: 1. De dienstverleningsovereenkomst met ROVA per 1 oktober 2016 te
beëindigen.
2. De aandelen in ROVA formeel aan de vennootschap aan te bieden en akkoord te gaan
met de voorwaarden waaronder de aandelen worden ingenomen.
- Samenvatting: In juni 2015 is de dienstverleningsovereenkomst met ROVA opgezegd.
ROVA heeft het milieubrengstation in Meppel verkocht en 3 september 2016 gesloten. De
dienstverleningsovereenkomst wordt per 1 oktober 2016 beëindigd en de aandelen in
ROVA aan de vennootschap aangeboden. Meppel maakt nu gebruik van het
afvalbrengstation in Havelte.
Bezwaar tegen verstrekte informatie in het kader van Wob-verzoek azc
Besluit: Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften het
bezwaarschrift ingediend door de gemachtigde van bezwaarmakers (deels) gegrond te
verklaren en het bestreden besluit deels te herroepen en de kosten van rechtsbijstand te
vergoeden.

- Samenvatting: Namens bezwaarmakers is op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) gevraagd om alle informatie neergelegd in documenten met betrekking
tot de vestiging van een asielzoekerscentrum in de gemeente. Namens burgemeester &
wethouders is hierop een beslissing genomen. Namens bezwaarmakers is hiertegen een
bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is voor advies voorgelegd aan de
Commissie bezwaarschiften. Burgemeester & wethouders hebben besloten het advies van
de Commissie bezwaarschriften over te nemen en het bezwaarschrift deels gegrond te
verklaren en het bestreden besluit deels te herroepen en de kosten voor rechtsbijstand te
vergoeden.
Reactie moties perspectiefnota 2017-2020 deel 2
Besluit: Een memo met de reactie op twee moties van de perspectiefnota 2017 - 2020
naar de raad te zenden.
- Samenvatting: Met een memo reageren burgemeester & wethouders op twee moties,
ingediend in juni bij de behandeling door de raad van de perspectiefnota 2017 - 2020. In
verband met het staken van de stemmen was besluitvorming in de raad uitgesteld tot 22
september 2016.
Onderwijsachterstandenbeleid 2017 - 2020
Besluit: De raad voor te stellen de notitie Onderwijsachterstandenbeleid 2017 - 2020
vast te stellen.
- Samenvatting: De notitie Onderwijsachterstandenbeleid 2017 - 2020 is richtinggevend
voor onderwijsachterstandenbeleid. De notitie is in overleg met onderwijs, voorschoolse
voorzieningen en andere betrokkenen opgesteld. De raad wordt gevraagd de notitie vast
te stellen.
Prestatieafspraken Woonconcept, Actium, Huurdersvereniging Meppel &
Huurdersplatform Actium
Besluit: Onder voorbehoud van consultatie door de raad in te stemmen met de
prestatieafspraken voor 2017 met Woonconcept, Actium, Huurdersvereniging Meppel en
Huurdersplatform Mit En Veur Mekaor van Actium (MEVM).
De burgemeester besluit om de wethouder wonen, de heer R.P. Koning, te machtigen
om de prestatieafspraken in plaats van de burgemeester namens het college van
burgemeester & wethouders te ondertekenen.
- 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 woningcorporaties Woonconcept en Actium aan de gemeentelijke
woonvisie vastgelegd. Deze prestatieafspraken zijn in samenwerking tussen corporaties,
huurdersorganisaties en gemeente tot stand gekomen.
De raad zal over deze prestatieafspraken worden geconsulteerd.
Wethouder Koning is gemachtigd om de prestatieafspraken daarna te ondertekenen.
Rapportage investeringskredieten per 1 oktober 2016
Besluit: 1. In te stemmen met de rapportage investeringskredieten per 1 oktober 2016.
De raad voor te stellen:
2. Kennis te nemen van de rapportage investeringskredieten per 1 oktober 2016.
3. De kredieten Jan Tooroplaan, Koedijkslanden fase 3 en 4 en uitbreiding capaciteit
Greijdanus College aan te passen conform een overzicht mutaties kredieten.
4. De financiële effecten te verwerken in de begroting 2016 en volgende begrotingen.
- Samenvatting: De rapportage investeringskredieten per 1 oktober 2016, waarin
bijzonderheden en afwijkingen zijn opgenomen ten opzichte van planning en begroting,
wordt voorgelegd aan de raad. Daarbij wordt de raad gevraagd in te stemmen met het
aanpassen van een aantal kredieten. De begroting wordt dienovereenkomstig aangepast.
Voortgang ambtelijke samenwerking Meppel & Westerveld
Besluit: In te stemmen met een memo aan de raad over de voortgang van de ambtelijke
samenwerking Meppel & Westerveld.

- Samenvatting: In een memo aan de raad wordt de voortgang weergegeven van de
ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Meppel en Westerveld.
Raadsvragen over Oosterboer
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van raadsvragen over wijk
Oosterboer.
- Samenvatting: Door de fractie van de ChristenUnie zijn vragen gesteld over de wijk
Oosterboer. Burgemeester & wethouders geven antwoord.

