Besluitenlijst B&W 5 september 2017
Benoeming raad van toezicht Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe
Besluit: De raad voor te stellen mevrouw mr. J.W. Gerritsen per 1 augustus 2017 als lid
van de raad van toezicht van de Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe te benoemen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor om mevrouw
mr. J.W. Gerritsen met ingang van 1 augustus 2017 als lid van de raad van toezicht van
Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe te benoemen. De benoeming vindt plaats na
terugtreding van mevrouw M.J.G. Peters en mevrouw J. Drok. Een tweede lid zal per 1
augustus 2018 benoemd worden. De raad van toezicht zal in periode augustus 2017 tot
augustus 2018 tijdelijk uit 6 leden bestaan.
Inspectierapport Veilig Thuis Drenthe
Besluit: De gemeenteraad te informeren over het inspectierapport uitgevoerd bij Veilig
Thuis Drenthe.
- Samenvatting: De raad wordt op de hoogte gebracht van de inspectie uitgevoerd bij
Veilig Thuis Drenthe naar aanleiding van het tweede landelijke toetsingskader voor Veilig
Thuisorganisaties.
Ontwikkelingen Zilveren Kruis en collectieve zorgverzekering
Besluit: 1. Voor het jaar 2018 de weggevallen collectiviteitskorting van het Zilveren Kruis
te compenseren voor de gebruikers van de collectieve zorgverzekering.
2. De gemeenteraad met een memo hierover te informeren.
- Samenvatting: Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft autonoom besloten om de
collectiviteitskorting op de basispremie van de collectieve zorgverzekering voor inwoners
met een inkomen tot 120% van het minimum, te laten vervallen. Burgemeester &
wethouders hebben besloten dit bedrag voor 2018 op te vangen zodat inwoners niet voor
deze kosten komen te staan. De raad wordt hierover geïnformeerd.
Koersdocument en notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectenonderzoek
revisie omgevingsvisie Drenthe
Besluit: 1. Kennis te nemen van het koersdocument en de notitie reikwijdte en
detailniveau milieueffect onderzoek revisie en omgevingsvisie Drenthe.
2. Nu geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een bestuurlijke reactie te geven.
- Samenvatting: De provincie werkt aan de verbetering van de omgevingsvisie. Dit om
een vertaling te maken van de ambities uit het provinciale akkoord en ter voorbereiding
op de Omgevingswet. Het bestaande beleid wordt tegen het licht gehouden en daar waar
nodig gereviseerd. Op het gebied van energielandschappen, vrijetijdseconomie en sterke
steden wordt gewerkt aan nieuw beleid. De opdracht was vastgesteld op 8 maart 2017.
Vervolgens heeft participatie plaatsgevonden en nu ligt het koersdocument voor met de
notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectenonderzoek. Voorgesteld wordt om kennis
te nemen van de stukken en uitsluitend op ambtelijk niveau te schakelen, daar waar er
zich vraag- en / of verbeterpunten voordoen. Tot slot wordt voorgesteld om in lijn met de
huidige insteek het proces rondom de omgevingsvisie van de provincie proactief te
blijven benaderen. Dit om zo het belang van Meppel tijdig te kunnen inbrengen en zo een
goede basis te leggen voor de gemeentelijke opgaven.
Manifest Drenthe van afval naar grondstoffen - samen op weg naar 100 kg
huishoudelijk restafval
Besluit: 1. Deel te nemen aan het manifest Drenthe van afval naar grondstoffen.
2. De burgemeester verleent wethouder De Vos volmacht om het manifest te
ondertekenen namens de gemeente Meppel.

-Samenvatting: Alle Drentse gemeenten hebben hun eigen ambities gesteld: minder
restafval, betere scheiding en meer hergebruik grondstoffen. De ambities komen overeen
met de landelijke VANG-ambities: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in
2020. In het overleg van Drentse portefeuillehouders milieu, energie en mobiliteit is aan
een ambtelijke werkgroep gevraagd een manifest voor te bereiden. Het bekrachtigen van
een manifest biedt helderheid naar elkaar, naar inwoners en andere betrokkenen. Het
vormt een waarborg voor de continuïteit van ambities, samenwerking en activiteiten.
Vergunningverlening duurzame energievoorziening Nieuwveense Landen
Besluit: De gemeenteraad door middel van een memo te informeren over de
vergunningverlening van de duurzame energievoorziening Nieuwveense Landen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad met een memo over de
voorgenomen vergunningverlening voor de nieuwbouw van een definitieve duurzame
energievoorziening voor Nieuwveense Landen. De vergunningverlening zal vooruitlopen
op de vaststelling van het bestemmingsplan.
Aanpassing huisvestingssituatie De Ambelt in onderwijspark Ezinge
Besluit: 1. In principe akkoord te gaan met een investering van € 75.000 voor het
aanpassen van de huisvestingssituatie van De Ambelt;
2. Voor het aanpassen van de huisvestingssituatie van De Ambelt een investeringsbedrag
van € 75.000 op te nemen in het meerjareninvesteringsoverzicht in de begroting 2018.
- Samenvatting: Bij de realisatie van het onderwijspark Ezinge bleek er te weinig ruimte
te zijn voor het onderbrengen van alle groepen van De Ambelt. De oorzaak was een zeer
snelle groei van het aantal leerlingen. Vanaf 2015 is een tijdelijke oplossing gevonden in
het beschikbaar stellen van het onderwijsgebouw aan de Marijkestraat met de
verwachting dat onderwijspark Ezinge op termijn voldoende ruimte zou bieden.
Het aantal leerlingen van De Ambelt stabiliseert zich op het huidige aantal met nog een
tekort aan ruimte voor 1 groep. De Ambelt Meppel is vanaf schooljaar 2017-2018
onderdeel van Stad en Esch. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid ondersteunende ruimtes
aan te passen en zo extra lesruimte te creëren, waardoor voorzien wordt in een
permanente oplossing. Burgemeester & wethouders willen hier in principe aan
meewerken. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het huisvestingsprogramma
onderwijs 2018.
Reactie moties, amendementen en toezeggingen perspectiefnota 2018-2021
Besluit: Een memo reactie moties, amendementen en toezeggingen perspectiefnota
2018-2021 ter informatie naar de raad te zenden.
- Samenvatting: In de raadsvergadering van 29 en 30 juni heeft de raad de
Perspectiefnota 2018-2021 vastgesteld. Met een memo geven burgemeester &
wethouders hun interpretatie van de aangenomen moties. Daarnaast wordt ingegaan op
toezeggingen en amendementen tijdens de raadsbehandeling van de Perspectiefnota
2018-2021.
Brief aan raad over samenwerking met Westerveld
Besluit: 1. Burgemeester & wethouders stemmen in met een brief aan de raad met
betrekking tot samenwerking met Westerveld.
2. Brief voortgangsinformatie samenwerking Meppel - Westerveld ter kennisname naar
de raad sturen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad over voortgang van
ambtelijke samenwerking tussen Meppel en Westerveld.

