Besluitenlijst B&W 27 februari 2018
Nieuwe leden commissie bezwaarschriften
Besluit: De volgende kandidaten te benoemen als voorzitter / leden van de commissie
bezwaarschriften: mevrouw W.J. Reinders (voorzitter), de heer R.S. Boersma (lid) en de
heer B.C. Star (lid).
- Samenvatting: 1 april loopt de benoemingstermijn van een aantal commissieleden af.
Na werving in december 2017 voor nieuwe leden zijn twintig reacties binnengekomen.
Met zeven van hen heeft de selectiecommissie een gesprek gevoerd. Op voordracht van
de selectiecommissie wordt voorgesteld mevrouw W.J. Reinders te benoemen tot
voorzitter en de heren R.S. Boersma en B.C. Star tot lid.
Subsidie 2018 Merk Meppel 2018 - citymarketing
Besluit: 1. De invulling en uitvoering van het Merk Meppel - citymarketing - te beleggen
bij Stichting Citymarketing Meppel - Merk Meppel.
2. De Stichting Citymarketing Meppel een meerjarige subsidie te verlenen van jaarlijks
€ 50.000 voor de periode van 2018 tot 2020 voor de uitvoering van hun actieplan en
bidbook.
3. De raad middels een memo te informeren en het bidbook van de stichting als bijlage
mee te sturen.
- Samenvatting: Voor de invulling en uitvoering van het Merk Meppel wijzen
burgemeester & wethouders de Stichting Citymarketing Meppel - Merk Meppel - aan. De
stichting krijgt voor de jaren 2018 en 2019 een subsidie om Meppel samen met partijen
in de stad te vermarkten en Meppel Diep Geluk verder vorm te geven.
Managementletter 2017
Besluit: 1. Kennis nemen van de managementletter 2017 van BDO;
2. Instemmen met de reacties van het management en de geformuleerde vervolgacties
volgens bijlage opvolging managementletter 2017 op de gedane adviezen van BDO.
- Samenvatting: De accountant voert jaarlijks een interim controle uit op de
toereikendheid van de interne beheersingsmaatregelen, de rechtmatigheid en overige
relevante zaken voor de bedrijfsvoering. De aandachtspunten naar aanleiding van deze
controle zijn door de accountant vervat in een managementletter. Burgemeester &
wethouders nemen hier kennis van en formuleren opdrachten voor de gemeentelijke
organisatie ter verbetering.
Uitgangspunten herziening grondexploitaties 2018
Besluit: 1. In te stemmen met de uitgangspunten en de parameters ten behoeve van de
jaarlijkse herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2018.
2. De uitkomsten verwerken in de jaarstukken 2017 en het Meerjarenperspectief
Grondexploitaties 2018.
- Samenvatting: De lopende grondexploitaties moeten jaarlijks per 1 januari worden
herzien in het kader van de jaarrekening. De uitgangspunten die ten grondslag liggen
aan de grondexploitaties worden ieder jaar opnieuw getoetst en ter vaststelling
voorgelegd aan burgemeester & wethouders. Een jaarlijks te toetsen uitgangspunt zijn de
parameters voor toekomstige kosten- en opbrengstenstijgingen. In lijn met voorgaande
jaren is hiervoor extern advies ingewonnen.
Ontslag op eigen verzoek mevrouw I.A. Schulting
Besluit: Eervol ontslag te verlenen per 1 maart 2018 aan mevrouw I.A. Schulting als
gemeentesecretaris / algemeen directeur.

- Samenvatting: Mevrouw Schulting heeft per brief van 9 februari verzocht om ontslag
uit haar functie van gemeentesecretaris / algemeen directeur vanwege het aanvaarden
van een functie als gemeentesecretaris bij de gemeente Westerkwartier.

