Besluitenlijst B&W 12 mei 2020
Principeverzoek Ds. Van Halsemastraat 14 te Nijeveen
Besluit: In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het planologisch
mogelijk maken van 11 woningen aan de Ds. Van Halsemastraat 14 te Nijeveen conform
het ingediende programma en schetsplan d.d. 3 april 2020.
- Samenvatting: Burgmeester & wethouders verlenen in principe en onder voorwaarden
medewerking aan het planologisch mogelijk maken van herontwikkeling van zwembad De
Duker te Nijeveen. De locatie aan de Ds. Van Halsemastraat 14 te Nijeveen wordt
herontwikkeld tot 11 woningen, waarvan 4 levensloopbestendig en rolstoeltoegangelijk
en 7 gezinswoningen.
Principeverzoek Pakhuis De Hes, Kromme Elleboog 59
Besluit: 1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het wijzigen
van het gebruik van het pakhuis tot bedrijfsverzamelgebouw en het optoppen van het
gebouw ten behoeve van 3 appartementen.
2. De conceptovereenkomst parkeerterrein Kromme Elleboog met Koninklijke Boom
Uitgevers aan te gaan.
3. In te stemmen met de gemaakte afspraken over het parkeren ten behoeve van de
ontwikkeling van het pakhuis.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen in principe en onder voorwaarden
medewerking aan het wijzigen van het gebruik van het pakhuis tot
bedrijfsverzamelgebouw en het optoppen van het gebouw ten behoeve van 3
appartementen. Met de eigenaar van het pakhuis zijn afspraken gemaakt over het
bijbehorende terrein en het parkeren.
Prins Hendrikstraat 34, principeverzoek appartementengebouw
Besluit: In principe medewerking te verlenen aan het voorgestelde bouwplan voor een
appartementengebouw op de locatie Prins Hendrikstraat 34.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen in principe medewerking aan een
ontwikkeling aan de Prins Hendrikstraat 34. Deze ontwikkeling betreft de sloop
van bestaande bebouwing en nieuwbouw van een gebouw met 8 appartementen.
Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan, waardoor een planologische
procedure doorlopen moet worden.
Evaluatie en subsidie Merk Meppel
Besluit: 1. De subsidie aan Stichting Merk Meppel over de jaren 2018-2019 vast te
stellen.
2. De samenwerking met Merk Meppel voort te zetten door : a. Het document Evaluatie
Merk Meppel vast te stellen;
b. De subsidie aan Merk Meppel voort te zetten met ten minste drie jaar - 2020 t/m
2022, waarin de vastgestelde generieke subsidiekorting met 5% is verwerkt;
c. De focus in de subsidievoorwaarden aan te scherpen, gericht op externe relaties en
regionale uitstraling.
3. De raad hiervan op de hoogte te stellen middels een memo.
4. Als gemeentelijke organisatie bij te dragen aan de inbedding van de kernwaarden van
Merk Meppel door: a. Gezamenlijk met Stichting Merk Meppel te werken aan versterken
van externe relaties en daaraan bij te dragen vanuit de gemeentelijke contacten en
trajecten.
b. Dezelfde capaciteit als tot op heden beschikbaar te stellen en dit in te zetten op grond
van een jaarlijks uitvoeringsplan.
- Samenvatting: Stichting Merk Meppel heeft de afgelopen jaren invulling gegeven aan
citymarketing van Meppel. Haar activiteiten zijn geëvalueerd, door de stichting zelf en

door de gemeente. Aan de hand hiervan is bezien op welke manier kan worden
voortgegaan met citymarketing. Geadviseerd wordt de subsidiëring aan de stichting voort
te zetten en de focus van haar activiteiten te verschuiven naar een meer extern gerichte
benadering.
Wijziging beschikking voorschoolse voorzieningen
Besluit: 1. De verleende meerjarige onderwijsachterstandenbeleid (OAB) subsidies, voor
de uitvoering van de voor- en vroegschoolse educatie coach aan de voorschoolse
voorzieningen voor de periode 2019-2022 vanaf 2020, voor de resterende periode te
verlagen.
2. De verlaagde meerjarige subsidies voor de periode 2020-2022 aan de voorschoolse
voorzieningen te verlenen.
3. Teveel betaalde voorschotten over het jaar 2020 terug te vorderen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het verzoek van de
voorschoolse voorzieningen om de verleende meerjarige subsidie voor de uitvoering van
de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) coach voor de periode 2019-2022 vanaf 2020
te verlagen voor de resterende periode. De verlaging is nodig om de invoering van de
verplichte 16 uur VVE en de extra kosten die daarmee gemoeid zijn te betalen. De VVE
coach is geen verplichte activiteit in het kader van gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid.
Tarieven binnen- & buitensportaccommodaties juli 2020 t/m juni 2021
Besluit: 1. De tarieven voor het gebruik van de binnen- en buitensportaccommodaties
periode juli 2020 t/m juni 2021 vast te stellen.
2. Uitvoering te geven aan het actieplan gezondheid, bewegen en sport door de
voorwaarden voor de inzet van het normale gebruikerstarief uit te breiden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen tarieven voor gebruik van binnenen buitensportaccommodaties van juli 2020 t/m juni 2021 vast.
Beleidsplan gladheidsbestrijding
Besluit: 1. Het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding - draaiboek - vast te stellen.
2. Het betreffende uitvoeringsplan jaarlijks te evalueren en bij te stellen waar nodig.
De raad voor te stellen:
3. Het beleidsplan gladheidsbestrijding vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor het beleidsplan
gladheidsbestrijding vast te stellen. Ter uitvoering van het beleidsplan stellen
burgemeester & wethouders het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding - draaiboek - vast
en geven de teammanager opdracht dit uitvoeringsplan jaarlijks te evalueren en waar
nodig bij te stellen. In het draaiboek staan de preventieve strooiroutes en de organisatie
van de strooidienst. Het beleidsplan gladheidsbestrijding en het draaiboek vormen samen
het gladheidsbestrijdingsplan.
Stand van zaken project leerplicht, zorg en handhaving primair onderwijs
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
- Samenvatting: In het uitvoeringsprogramma 2018-2022 staat extra inzet op zorg en
handhaving in het primair onderwijs door de leerplichtambtenaar. De invulling staat
beschreven in het projectplan dat 25 juni 2019 is vastgesteld door burgemeester &
Wethouders. Hoe de extra inzet wordt ingevuld is samen met de basisscholen en andere
partijen in het sociaal domein beschreven in het uitvoeringsplan leerplicht, zorg en
handhaving.

