Besluitenlijst B&W 15 januari 2019
Spoedpoli verwarde personen voorzetting 2019
Besluit: 1. Het contract met GGZ en de 12 Drentse gemeenten over de spoedpoli te
verlengen tot 1 april 2019.
2. In te stemmen met een tijdelijke verdeelsleutel van de kosten van de spoedpoli van
1 januari 2019 tot uiterlijk 1 april 2019 met de volgende kenmerken:
a. 60% van de kosten is voor rekening van Zilveren Kruis;
b. 40% van de kosten is voor rekening van de 12 Drentse gemeenten;
c. De 12 Drentse gemeenten verdelen de kosten onderling op basis van het aantal
inwoners.
3. In te stemmen met verrekening van de gemeentelijke bijdrage op basis van de
tijdelijke verdeelsleutel met de bijdrage op basis van de definitieve verdeelsleutel.
Het college van burgemeester & wethouders van gemeente Meppel gaat ervan uit dat
financiering per 1 april 2019 afgelopen is.
- Samenvatting: In 2017 is gestart met de spoedpoli voor personen met verward gedrag.
Voor de voortzetting van de spoedpoli verwarde personen is financiering nodig. Er wordt
onderzoek gedaan naar de gewenste kostenverdeling tussen zorgverzekeraar en
gemeenten. Er is een voorlopige afspraak gemaakt over de tijdelijke kostenverdeling tot
1 april 2019. De spoedpoli is een vorm van opvang voor personen met verward gedrag
als gevolg van acute psychiatrische problematiek. Personen kunnen daar tot rust kunnen
komen, er wordt eerste hulp geboden en crisisbeoordeling, diagnostiek en triage vinden
er plaats.
Principeverzoek herbestemmen supermarkt in wonen met begeleiding
Besluit: In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan een planologische
procedure voor de transformatie van Kleine Oever 13 te Meppel naar begeleid wonen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in principe, onder voorwaarden,
in met het herbestemmen van een voormalige supermarkt naar een kleinschalige
woonzorgcomplex. Hierbij wordt 800 m2 meter supermarkt uit de markt gehaald en
getransformeerd tot 11 appartementen voor begeleid wonen.
Reglement draagvlakmeting BIZ binnenstad Meppel
Besluit: 1. In te stemmen met het door de ondernemers opgestelde reglement
draagvlakmeting BIZ binnenstad Meppel;
2. Kennis te nemen van de begeleidende brief met bijlagen.
- Samenvatting: Met de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) wordt
samenwerking en collectieve investering in de binnenstad mogelijk gemaakt. Een BIZ
geeft financiële armslag om in de binnenstad te investeren in concrete projecten. De
Meppeler Handelsvereniging (MHV) heeft de keuze gemaakt om het traject in te gaan
door te vragen een BIZ in te voeren. Burgemeester & wethouders hebben ingestemd met
het verzoek een inspanningsverplichting te leveren om dit initiatief verder te
ondersteunen. De raad heeft de verordening bedrijveninvesteringszone binnenstad
Meppel 2019-2023 inclusief de gebiedskaart 20 december 2018 vastgesteld. Bij de
vaststelling is een voorbehoud gemaakt voor de draagvlakmeting. Burgemeester &
wethouders stemmen in met het reglement draagvlakmeting BIZ binnenstad Meppel en
de organisatie en laten de uitvoering hiervan door de gemeente uitvoeren.
Vaststelling subsidies 2017 Welzijn MensenWerk
Besluit: 1. De aan WMW verleende BCF-subsidie voor 2017 vast te stellen op
€ 1.519.393;
2. De aan WMW verleende subsidie voor uitvoering van het projectleiderschap
MeppelvoorElkaar vast te stellen op € 31.200.

- Samenvatting: Welzijn MensenWerk (WMW) heeft een aanvraag ingediend voor
vaststelling van de voor 2017 ontvangen subsidies. Met de rekening en het verslag 2017
rapporteert WMW aan de gemeente hoe invulling is gegeven aan de opdrachten van de
gemeente en welke middelen hiervoor zijn ingezet. Burgemeester & wethouders stellen
de verleende subsidies vast.
Begroting - toezicht provincie Drenthe
Besluit: Kennis te nemen van de brief van de provincie aan de raad over de 2de fase van
het begrotingsonderzoek 2018.
- Samenvatting: De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten. Daartoe wordt
begrotingsonderzoek uitgevoerd, waarvan de raad een verslag krijgt. De auditcommissie
van de raad heeft het verslag in januari 2019 geagendeerd.
Raadsvragen over niet doorgaan subsidie bouw circulaire woningen
Besluit: 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen volgens
artikel 32 reglement van orde van de raad over het niet doorgaan van de subsidie voor
de bouw van 15 circulaire woningen in Nieuwveense Landen;
2. In te stemmen met een afwijzingsbrief aan de aanvrager.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden schriftelijke vragen van de
CDA-fractie in de raad over het niet doorgaan van een subsidie voor de bouw van 15
circulaire woningen in Nieuwveense Landen en informeren de aanvrager van de subsidie
voorafgaand aan de beantwoording van de raadsvragen met een afwijzingsbrief.

