Besluitenlijst B&W 5 januari 2021
Taskforce dempen negatieve sociaaleconomische effecten van corona
Besluit:
1. De notitie taskforce; dempen negatieve effecten corona vast te stellen.
2. Opdracht te geven aan de taskforce om een voorstel te maken over de verdeling van
de compensatiemiddelen die ter beschikking zijn gesteld door de Rijksoverheid.
3. In te stemmen met het, ter consultatie, aanbieden van bijgaand memo aan de raad
waarin de kernpunten van de opdracht aan de taskforce worden voorgelegd.
Samenvatting:
Corona heeft grote invloed op de samenleving. Naast een bedreiging voor de gezondheid
zijn er door de genomen maatregelen grote negatieve sociaaleconomische en
maatschappelijk effecten. Er zijn landelijke maatregelen getroffen, zoals een steun- en
herstelpakket voor bedrijven en werkenden, maar deze zijn van tijdelijke aard. Bedrijven
zitten in zwaar weer en veel inwoners zijn hun werk en inkomen kwijtgeraakt en doen
een beroep op een uitkering.
De gemeente wil bijdragen aan het dempen van de negatieve effecten en kiest voor het
opzetten van een lokale publiek-private taskforce. De aanpak van de taskforce is
actiegericht, draagt bij aan het aanpakken van problemen, verbindt sociale netwerken en
signaleert en faciliteert initiatieven uit de samenleving.
Uitstellen ontwikkelen nieuw Integraal VeiligheidsPlan
Besluit:
1. In 2021 de Veiligheidsmonitor te laten uitvoeren zodat in 2022 het nieuwe gezamenlijk
Integrale Veiligheidsplan kan worden opgesteld,
2. De memo ter kennisgeving aanbieden aan het College van Burgemeester en
Wethouders,
3. De memo ter kennisgeving verzenden aan de Gemeenteraad.
Samenvatting:
De gezamenlijke ontwikkeling van het nieuwe Integrale Veiligheids Plan (IVP) is door de
coronacrisis stil komen te liggen. Het verschuiven van de inzet door de Ambtenaren
Openbare Orde en Veiligheid naar het bestrijden van deze crisis ligt hier aan ten
grondslag. Tevens zorgt deze crisissituatie er voor dat het opstellen van prioriteiten in
een nieuw IVP, met daarbij behorend uitvoeringsplan, nagenoeg ondoenlijk is.
Beantwoorden artikel 32 vragen van de D66 fractie inzake prestatieafspraken
2021.
Besluit:
In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de artikel 32 vragen over de
prestatieafspraken 2021.
Samenvatting:
Door de D66-fractie zijn artikel 32 vragen aan het college gesteld naar aanleiding van de

prestatieafspraken 2021, die met een memo aan de gemeenteraad zijn aangeboden. De
beantwoording treft u in de bijlage aan.
Reactie toezegging "benoemingen door de Raad"
Besluit:
De raad met een memo in te lichten over het onderwerp benoemen van personen in
raden van toezicht in het onderwijs.
Samenvatting:
Het college informeert de raad, naar aanleiding van een toezegging, in welke gevallen de
raad een persoon moet benoemen. De gemeenteraad blijft aangewezen om leden van
een raad van toezicht in het openbaar onderwijs te benoemen en kan dit niet opdragen
aan burgemeester en wethouders.
Presentatie en bijlagen ronde met de raad rondom de invoering omgevingswet
en omgevingsvisie
Besluit:
De raad te informeren adhv bijbehorende presentatie en bijlagen voor de ronde van 7
januari
Samenvatting:
Het college wil met de raad in gesprek over de invoering van de omgevingswet ter
voorbereiding op de te nemen besluiten. Aan de hand van deze presentatie en bijlagen
wil het college de raad voorbereiden op de ronde van 7 januari.
Subsidie Stichting Leergeld Meppel 2021
Besluit:
Het subsidieverzoek ad. € 27.000,- voor het jaar 2021 van Stichting Leergeld Meppel af
te wijzen.
Samenvatting:
Stichting Leergeld Meppel heeft d.d. 7 juli 2021 een subsidieverzoek gedaan voor het
jaar 2021 ad. € 27.000,-. Dit ten behoeve van de organisatiekosten van de Stichting
Leergeld Meppel. De eerdere aanvraag voor subsidie 2020 is op 3 juli 2020 afgewezen.
Met de kosten van deze subsidie is geen rekening gehouden bij het opstellen van de
begroting 2021. Ook past subsidieverstrekking voor organisatiekosten niet binnen het
gemeentelijk beleid. Om die redenen de aanvraag afwijzen
De verkleuring van het pand Zuideinde 17 Meppel mogelijk maken
Besluit:
1. De omgevingsvergunning te verlenen.
2. Verkleuringssubsidie voor het verkleuringsplan en de verkleuringskosten te verlenen
voor Zuideinde 17 Meppel met toepassing van de hardheidsclausule artikel 11 Nadere
regels verkleuringssubsidie.
3. Daarbij als voorwaarde te stellen dat de helft van het subsidiebedrag op basis van
facturatie uitgekeerd zal worden.
4. Het Mandaatbesluit uitvoering Nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en/of
verplaatsen detailhandel binnenstad Meppel 2019-2021 in te trekken.
5. Het Mandaatbesluit uitvoering Nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en/of
verplaatsen detailhandel binnenstad Meppel 2020-2021 vast te stellen.
6. Het mandaatbesluit onder punt 5 toevoegen aan het algemene mandaatregister.
Samenvatting:
Het mandaatbesluit uitvoering Nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en/of

verplaatsen detailhandel binnenstad Meppel 2019-2021 wordt ingetrokken en aangepast
aan de nieuwe organisatie en op enkele punten geactualiseerd. Daarnaast wordt in een
concreet geval toepassing gegeven aan de hardheidsclausule, welke is opgenomen in
artikel 11 van de Nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en/of verplaatsen
binnenstad Meppel, met dien verstande dat de subsidie onder specifieke voorwaarden zal
worden verstrekt. Alsdan kan ook de omgevingsvergunning worden verleend.
Uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2024
Besluit:
1. De raad voor te stellen het Uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2024 vast te stellen.
2. De raad voor te stellen de voorgestelde investeringskredieten ten aanzien van de
aanvulling geleiderail Steenwijkerstraatweg (€ 45.000) en fietspad Ruinerwoldseweg (€
180.000) mee te nemen in de afweging bij de behandeling van de Perspectiefnota 20222025.
Samenvatting:
Op basis van het vigerend GVVP is eind 2018 een uitvoeringsprogramma voor de periode
2019-2022 opgesteld. Het college had het voornemen om na twee jaar met een
actualisatie te komen middels een update van het projectoverzicht. Dit heeft geleid tot
dit nieuwe programma, het Uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2024. Het college stelt de
gemeenteraad voor dit uitvoeringsprogramma vast te stellen en de benodigde financiële
middelen mee te nemen in de afweging bij de behandeling van de Perspectiefnota 20222025.

