Besluitenlijst B&W 12 april 2016
Voortgangsrapportage samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe
Besluit: De voortgangsrapportage 2015 en jaarplan 2016 samenwerkingsagenda
Zuidwest Drenthe ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
- Samenvatting: Eind 2013 is de samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe vastgesteld.
Deze agenda is het gezamenlijke kader voor een nieuwe wijze van samenwerken tussen
provincie Drenthe, waterschap Reest & Wieden en de gemeenten Hoogeveen,
Westerveld, Meppel, Midden-Drenthe en de Wolden. Met het vaststellen van de
samenwerkingsagenda is afgesproken jaarlijks over de voortgang te rapporteren, evenals
een jaarplan voor het volgende jaar op te stellen. Burgemeester & wethouders bieden de
voortgangsrapportage 2015 en het jaarplan 2016 van de samenwerkingsagenda
Zuidwest Drenthe ter kennisgeving aan de raad aan.
Onderzoek eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Besluit: 1. In te stemmen met het onderzoek.
2. De adviesnota en de bijlage door te sturen aan de raad en de raadsleden hiermee te
informeren.
- Samenvatting: De gemeente laat op dit moment alle inwoners die gebruik maken van
de Wmo een eigen bijdrage betalen op grond van de landelijke richtlijnen. Daarvoor laat
de gemeente het CAK rekenen met het volledige bedrag van de kostprijs van het
maatwerk. De gemeente gaat onderzoeken of klanten de afgelopen periode zijn gestopt
met het gebruik maken van maatwerkvoorzieningen via de Wmo, vanwege de eigen
bijdrage. De raad zal worden geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek.
Raadsmemo welstand
Besluit: De raad met een memo te informeren over diverse welstand gerelateerde
onderwerpen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad over diverse
onderwerpen met betrekking tot welstand.
Restauratie cultuurhistorische monumenten op de begraafplaats Zomerdijk
Besluit: 1. De bijdrage van het Waarborgfonds van maximaal € 200.000,-, verdeeld over
de jaren 2016, 2017 en 2018 , te accepteren.
2. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid door de opdracht onderhands te gunnen aan
Cuperus Natuursteen.
3. In te stemmen met de overige voorwaarden die het Waarborgfonds stelt en deze
schriftelijk vast te leggen in een antwoordbrief.
- Samenvatting: Het Waarborgfonds wil graag een bijdrage leveren aan het onderhoud
van historische monumenten op de begraafplaats. Burgemeester & wethouders
accepteren deze bijdrage voor drie jaren en stemmen in met de voorwaarden die het
Waarborgfonds aan deze bijdrage stelt.
Verordening winkeltijden Meppel
Besluit: De raad voor te stellen de verordening winkeltijden Meppel vast te stellen en de
bestaande verordening winkeltijden Meppel in te trekken.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben op grond van de gewijzigde
Winkeltijdenwet besloten om supermarkten, winkels in brood en banket, doe-hetzelfzaken, woon- en woninginrichtingszaken en showroombedrijven met auto's, boten en
caravans en motorfietsen en (brom)fietsen, sport- en kampeerartikelen, meer
mogelijkheden te bieden om op zon- en feestdagen hun winkel te openen voor publiek.
Hiervoor wordt een algemene vrijstelling opgenomen in de verordening winkeltijden.
Deze nieuwe verordening wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

