Besluitenlijst B&W 8 mei 2018
Subsidieaanvraag 2018 - voorzieningen zorginfrastructuur
Besluit: 1. De subsidieaanvragen van Icare, Buurtzorg en Stichting De Trans voor
voorzieningen infrastructuur af te wijzen.
2. De organisaties hiervan per brief op de hoogte te brengen.
- Samenvatting: Icare, Buurtzorg en De Trans hebben bij de Drentse gemeenten
subsidieverzoeken ingediend voor voorzieningen zorginfrastructuur. De afgelopen drie
jaar ontvingen deze organisaties, in de vorm van een afbouwregeling, budget van het
Rijk voor onder meer technische voorzieningen en ruimte. Een deel van dit budget
ontvangen de gemeenten in 2018 van het rijk. Het geschatte bedrag voor Meppel is
€ 58.000. Het Rijk beoogt nadrukkelijk geen verplichting om het budget door te sluizen
naar de aanvragende organisaties. De organisaties hebben deze verwachting echter wel,
zo blijkt uit de aanvragen. Het voornemen van het Rijk is om met ingang van 2019 een
nieuwe regeling te creëren waarmee nieuwe projecten met een innovatief karakter
tijdelijk gefinancierd kunnen worden. Deze nieuwe regeling wil het Rijk samen met
zorgaanbieders, verzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en brancheorganisaties
ontwikkelen.
Jaarstukken 2017
Besluit: I. Het totaaloverzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld vast te stellen
en deze als bijlage in de jaarstukken 2017 op te nemen.
II. De raad voor te stellen:
1. De jaarstukken 2017 vast te stellen;
2. Een bestemmingsreserve grondexploitatie in te stellen;
3. De bestemmingsreserve onderhoud wegen op te heffen;
4. Het resultaat van de jaarrekening 2017 als volgt te bestemmen:
a. € 25.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling;
b. € 870.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve sociaal domein
c. € 683.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve grondexploitatie
d. Het restant van het resultaat, afgerond € 3.300.000 toe te voegen aan de algemeen
vrij besteedbare reserve;
5. De bestemmingsreserve sociaal domein in stand te houden;
6. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2017 van BDO;
7. In 2018 € 25.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders bieden de jaarstukken 2017 ter vaststelling
aan de raad aan. Het resultaat 2017 bedraagt afgerond € 3.135.000. De
accountantscontrole is afgerond met uitzondering van de onderdelen grondexploitaties en
sociaal domein. Na volledige afronding van de controle zal de accountant de
controleverklaring bij de jaarstukken 2017 afgeven.
Financiële afronding ambtelijke samenwerking Meppel & Westerveld
Besluit: 1. Kennis te nemen van de financiële afronding en in te stemmen met het bedrag
van € 165.000 van de ambtelijke samenwerking Meppel & Westerveld.
2. Na de installatie van de wethouders in Westerveld en Meppel een bijeenkomst met
beide colleges van burgemeester & wethouders te organiseren.
- Samenvatting: Drie jaar geleden zijn Meppel en Westerveld een traject van ambtelijke
samenwerking gestart. Deze samenwerking is in 2017 geëvalueerd en dit heeft ertoe
geleid dat het vervolg van de samenwerking vorm heeft gekregen met
dienstverleningsovereenkomsten. Inmiddels is de financiële afronding van de
oorspronkelijke samenwerking uitgewerkt en ontvangt Meppel een bedrag van
€ 165.000.

Tegel eruit plant erin, Operatie Steenbreek
Besluit: 1. Als gemeente lid te worden van Operatie Steenbreek.
2. Voor uitvoering en invulling van de Operatie Steenbreek en Tegel eruit, plant erin
collectieven in de samenleving te faciliteren.
3. De benodigde middelen van € 10.000 voor lidmaatschap en uitvoering van Operatie
Steenbreek in 2018 ten laste te brengen van de post snippergroen.
4. De raad door middel van een memo hierover informeren.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten dat Meppel lid wil worden
van Operatie Steenbreek. Voor invulling en uitvoering van Operatie Steenbreek en het
verwante Tegel eruit, plant erin, willen burgemeester & wethouders collectieven in de
samenleving faciliteren.

