Besluitenlijst B&W 16 oktober 2018
Interventieplan sociaal domein
Besluit: In te stemmen met: a. Het vaststellen van het interventieplan, via zowel het
verminderen van de vraag naar zorg als het verbeteren van de effectiviteit van het
aanbod aan zorg.
b. De voorgestelde maatregelen, om de overschrijdingen binnen het sociaal domein
zoveel mogelijk te beperken en uitvoering te geven aan de taakstelling.
c. Het vaststellen van het voorstel voor het onderzoeken, uitwerken en uitvoeren van een
eerste cluster van maatregelen voor de korte, middellange en langere termijn.
d. De effecten van de maatregelen te monitoren op inhoud en financiën. Middels de
planning & control-cyclus de gemeenteraad, adviesraad en betrokken ketenpartners
informeren - schriftelijk en in de vorm van bijeenkomsten- over de stand van zaken.
e. Op basis van de monitorgegevens, indien noodzakelijk, aan het college van
burgemeester & wethouders ter besluitvorming andere maatregelen voor te stellen.
- Samenvatting: Het interventieplan sociaal domein geeft invulling aan de opdracht van
het college om te komen met maatregelen die leiden tot een beter balans tussen de
zorgvraag in Meppel en de begroting. Het plan schetst de context van de decentralisaties
van de afgelopen periode, brengt de overschrijdingen en haar oorzaken in beeld en biedt
een set aan maatregelen die de komende bestuursperiode ingezet kunnen worden om de
overschrijdingen te beteugelen. De combinatie van een verlaagd budget en hogere
uitgaven, onder meer door een gestegen zorgvraag, leidt tot grote overschrijdingen ten
opzichte van de begroting en druk op het sociaal domein. Het interventieplan markeert
een nieuwe fase in de transitie en transformatie in het sociaal domein, waarbij
burgemeester & wethouders de vastgestelde ambitie, uitgangspunten en kaders voor
ogen blijven houden.
Belastingverordeningen 2019
Besluit: De raad voor te stellen:
1. De wijzigingsverordening Onroerende Zaakbelastingen vast te stellen;
2. De wijzigingsverordening Marktgelden vast te stellen;
3. De Tarieventabel Reinigingsheffingen vast te stellen;
4. De Tarieventabel Binnenhavengelden vast te stellen;
5. De Tarieventabel Leges vast te stellen;
6. De Tarieventabel Precariobelasting vast te stellen;
7. De Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten vast te stellen;
8. De Tarieventabel Parkeerbelastingen vast te stellen.
- Samenvatting: In de belastingverordeningen 2019 zijn de financiële uitgangspunten
van de Perspectiefnota verwerkt. De inflatiecorrectie is vastgesteld op 1,3%.
Visiedocument wijk- en dorpsgericht werken 2018-2022
Besluit: Het visiedocument wijk- en dorpsgericht werken 2018-2022 vast te stellen
waarna dit werkdocument ter uitvoering voorgelegd wordt aan de stuurgroep wijk- en
dorpsgericht werken.
- Samenvatting: Wijk- en dorpsgericht werken is een samenwerking tussen Welzijn
Mensenwerk, politie, Woonconcept en de gemeente. Wijk- en dorpsgericht werken zorgt
ervoor dat inwoners van Meppel een podium krijgen. Een podium van waaraf inwoners
initiatieven kunnen ontplooien om hun eigen buurt nog beter te maken door intensief
samen te werken op verschillende thema's die elkaar in de uitvoering raken. Met ruimte
voor de professionals in de wijk om dit samen met bewoners op hun manier in te vullen;
lokaal maatwerk!

Vragen raadsfracties over onderwijs Nieuwveense Landen
Besluit: 1. In te stemmen met de beantwoording van aanvullende raadsvragen over
onderwijs Nieuwveense Landen
2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde memo en bijlagen.
- Samenvatting: De behandeling van het voorstel over onderwijs in Nieuwveense Landen
was aanleiding voor de woordvoerders in de vergadering van de raadscommissie om
vragen te stellen aan het college. Deze vragen worden nu beantwoord. Naar aanleiding
van de vragen is een behoeftepeiling uitgevoerd onder de bewoners van Nieuwveense
Landen. In de peiling gaf circa 71% van de respondenten aan voorstander te zijn van de
bouw van basisscholen in Nieuwveense Landen.
Ligplaats historisch stoombeurtschip Vereeniging III
Besluit: 1. In te stemmen met het creëren van een vaste ligplaats aan de
Stoombootkade, ter hoogte van Restaurant Sukade, voor uitsluitend gebruik door het
historische schip de Vereeniging III;
2. Ter uitvoering van de motie de raad met een memo over dit besluit te informeren.
- Samenvatting: De raad verzocht burgemeester & wethouders 21 december 2017 met
een motie om het historische schip Vereniging III een vaste ligplaats te geven aan de
Stoombootkade, ter hoogte van Restaurant Sukade. Het historische beeld van dit pand in
combinatie met het historische uiterlijk van het schip doet de periode herleven dat er
vanuit Meppel een stoombeurtschip voer naar Amsterdam. De gelijkenis van de
Vereeniging III met het schip van destijds, de Meppel I, is treffend. Het besluit van nu
bevordert de uitstraling van de locatie, het uitdragen van 'het verhaal', en draagt bij aan
het etaleren van Meppel als stad met cultuurhistorische pareltjes.
Vaststelling subsidies boven de € 5.000 voor 2016 en 2017
Besluit: De verleende subsidies voor 2016 en 2017 vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen een aantal verleende subsidies voor
2016 en 2017 vast.
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Meppel - Het Vledder 2018,
Meppel - Verplaatsing Lidl en beeldkwaliteitplan Het Vledder Meppel
Besluit: 1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de Reactienota zienswijzen
bestemmingsplannen Meppel - Het Vledder 2018 en Meppel - Verplaatsing Lidl,
beeldkwaliteitplan Het Vledder Meppel en de daarin opgenomen gemeentelijke reactie en
de indieners van de zienswijzen hierover schriftelijk te informeren;
2. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Meppel - Het Vledder 2018 plan ID:
NL.IMRO.0119.Vledder2018-BPC1 en ondergrond o_NL.IMRO.0119.Vledder2018-BPC1 op
grond van artikel 3.8 lid 1 sub e Wet ruimtelijke ordening gewijzigd vast te stellen;
3. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Meppel - Verplaatsing supermarkt
plan ID: NL.IMRO.0119.VerpSuperVledder-BPC1 en ondergrond
o_ NL.IMRO.0119.VerpSuperVledder-BPC1 op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e Wet
ruimtelijke ordening gewijzigd vast te stellen;
4. De raad voor te stellen om het beeldkwaliteitplan Het Vledder Meppel als beoogde
wijziging van de welstandsnota voor het deelgebied Het Vledder gewijzigd vast te stellen;
5. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 van de Wet
ruimtelijke ordening voor de onder 2 en 3 genoemde bestemmingsplannen vast te
stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het bestemmingsplan
Meppel - Het Vledder 2018. Dit plan ziet op de ontwikkeling van 54 nieuwe woningen,
parkeervoorzieningen en een groene openbare ruimte en biedt een basis voor het
afronden van de ontwikkeling van Het Vledder.
Burgemeester & wethouders stemmen eveneens in met het bestemmingsplan Meppel Verplaatsing Lidl. Dit plan ziet toe op de verplaatsing van de Lidl supermarkt van
Prinsenplein 29 naar Het Vledder. Op de nieuwe locatie wordt eveneens een
parkeerterrein ten behoeve van de Lidl aangelegd dat aansluit bij de ontwikkeling van het
overige gebied van Het Vledder. Voor dit bestemmingsplan is de coördinatieregeling van

toepassing, dat houdt in dat in de procedure voor het bestemmingsplan wordt
gecombineerd met de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe Lidl.
De beide bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitplan hebben voor 6 weken als
ontwerp ter inzage gelegen. Daarnaast heeft de ontwerp-omgevingsvergunning voor de
bouw van de nieuwe Lidl ter inzage gelegen. Deze vergunning is gecoördineerd met het
bestemmingsplan Meppel - Verplaatsing Lidl en gaat dus in de procedure gelijk op. De
bevoegdheid tot het verlenen van deze vergunning ligt bij burgemeester & wethouders.
Er zijn zienswijzen ingediend die betrekking hebben op de twee bestemmingsplannen en
het beeldkwaliteitplan. Deze zienswijzen leiden niet tot een aanpassing van de
bestemmingsplannen - regels en verbeelding. Wel wordt voorgesteld de toelichting op
een aantal punten aan te passen. Daarnaast wordt een aantal ambtshalve wijzigingen
van het bestemmingsplan Meppel - Het Vledder 2018, het bestemmingsplan Meppel Verplaatsing Lidl en het beeldkwaliteitplan Het Vledder Meppel voorgesteld.
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2018
Besluit: De beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2018 en het daarbij behorende
afwegingsoverzicht vast te stellen.
- Samenvatting: Op 1 januari 2018 is de Wet kinderopvang en kwaliteitsregels
peuterspeelzalen gewijzigd in de Wet kinderopvang. Onderliggende regelgeving is
aangepast. Door deze wijziging moeten de gemeentelijke beleidsregels voor handhaving
van kinderopvang worden aangepast.
Met de vaststelling van deze beleidsregels maken burgemeester & wethouders duidelijk
hoe zij met de handhaving van overtredingen op grond van de nieuwe wet zal omgaan.
De regels betreffen kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en
voorzieningen voor gastouderopvang.
Consultatie beheer & onderhoud stedelijk water waterschap
Besluit: Een reactie te sturen in antwoord op het verzoek van Waterschap Drents
Overijsselse Delta betreffende hun voorgenomen nieuwe beleidslijn stedelijk water.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders reageren op een verzoek van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta om de visie van de gemeente op een voorgenomen
nieuwe beleidslijn stedelijk water van het waterschap.
Reactie op ontwerp programma van eisen openbaar vervoer IJssel-Vecht
Besluit: 1. Een brief als reactie op het ontwerp programma van eisen concessie IJsselVecht aan de concessieverlener te versturen.
2. De raad hierover middels bijgevoegd memo en brief te informeren.
- Samenvatting: De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben een ontwerp
programma van eisen voor het openbaar vervoer in het gebied IJssel-Vecht vanaf 2020
gepubliceerd. Burgemeester & wethouders reageren op dit ontwerp, omdat een aantal
lijnen door de gemeente loopt.
Deelname verkiezing European Community of Sport 2019
Besluit: 1. Een eenmalige subsidie te verlenen aan SportDrenthe van maximaal €2.000
voor deelname aan de verkiezing European Community of Sport 2019.
2. In te stemmen met de verplichting tot aanwezigheid bij en het faciliteren van een
bezoek aan Brussel.
- Samenvatting: Begin 2018 is in Drents verband besloten zich kandidaat te stellen voor
de verkiezing van European Community of Sport. Een community of sport is een regio
waar op onderscheidende wijze sport en bewegen wordt ingezet om mensen gelukkiger,
socialer, gezonder en sportiever te maken. De selectiecommissie is langs geweest en
heeft een bidbook in ontvangst genomen. De toekenning vindt in december plaats in
Brussel.

Vaststelling bestemmingsplan Meppel - Paraplubestemmingsplan Parkeren en
Partiële herziening beheersverordening Meppel - Bedrijventerreinen
Besluit: De raad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan Meppel - Paraplubestemmingsplan Parkeren plan ID:
NL.IMRO.0119.Parkeren2018-BPC1 op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e Wet ruimtelijke
ordening en de Partiële herziening beheersverordening Meppel - Bedrijventerreinen plan
ID: NL.IMRO.0119.PBVParkeren2018-BVC1 op grond van artikel 3.38 lid 1 Wet
ruimtelijke ordening gewijzigd vast te stellen, conform het concept raadsvoorstel en besluit;
2. Geen exploitatieplan voor de onder genoemde plannen vast te stellen, conform het
concept raadsvoorstel en -besluit.
- Samenvatting: Het bestemmingsplan Meppel - Paraplubestemmingsplan Parkeren en de
Partiële herziening beheersverordening Meppel - Bedrijventerreinen hebben als ontwerp
ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, maar de plannen dienen naar
aanleiding van recente jurisprudentie op één onderdeel te worden aangepast. Omdat de
raad de bevoegdheid heeft om zowel bestemmingsplannen als beheersverordeningen
vast te stellen, wordt de raad voorgesteld beide plannen gewijzigd vast te stellen.
Met het bestemmingsplan wordt voor nagenoeg alle bestemmingsplannen die in Meppel
gelden voorzien in een regeling voor parkeren die noodzakelijk is vanwege het vervallen
van de stedenbouwkundige bepalingen uit de gemeentelijke bouwverordening.
Omdat beheersverordeningen juridisch gezien geen onderdeel uitmaken van een
bestemmingsplanherziening is voor de beheersverordeningen die in de gemeente van
toepassing zijn, is een afzonderlijke herziening van de beheersverordening nodig. In
Meppel gaat het alleen om de beheersverordening Meppel - Bedrijventerreinen
herziening.
Jaarstukken en jaarverslag 2017 havenbedrijf Port of Zwolle
Besluit: 1. In te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening van de Port of Zwolle
over 2017.
2. De jaarstukken ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met de jaarrekening en het
jaarverslag van Port of Zwolle, het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Meppel,
Kampen en Zwolle. De raad krijgt de stukken ter kennisgeving aangeboden.
Inspanningsverplichting oprichten bedrijveninvesteringszone (BIZ) binnenstad
Besluit: 1. De initiatieven van de Meppeler Handelsvereniging (MHV) en de
Vastgoedvereniging Eigenaren Centrum Meppel in oprichting (VECM i.o.) te ondersteunen
om te komen tot het instellen van een gebruikers-BIZ en een vastgoed-BIZ voor de
binnenstad - onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
2. Aan de MHV een eenmalige subsidie van €17.500 verstrekken voor het inhuren van de
expertise van Ik Onderneem voor ondersteuning van het traject tot het instellen van de
BIZ binnenstad en -vastgoed alsmede de afronding van project De nieuwe winkelstraat.
3. Aan de MHV een tijdelijke renteloze lening te verstrekken van €15.000 als
voorfinanciering om een BIZ-businessplan op te stellen.
4. De raad te informeren over de voortgang door middel van een memo.
- Samenvatting: Met de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) wordt
samenwerking en collectieve investering in de binnenstad voor een periode van 5 jaar
mogelijk gemaakt. Door middel van een BIZ gaan ondernemers en vastgoedeigenaren in
de binnenstad mee investeren in concrete projecten. De MHV en de VECM i.o. hebben
beide de keuze gemaakt om het traject in te gaan door te vragen een BIZ in te voeren
voor respectievelijk de ondernemers en de vastgoedeigenaren.

