Besluitenlijst B&W 10 december 2019
Aanwijs Zuiderschool gemeentelijk monument
Besluit: 1. Het object Marijkestraat 2 - Zuiderschool te Meppel op het perceel kadastraal
bekend MPL00 sectie K nummer(s) 525 exclusief de noodlokalen en fietsenstallingen aan
te wijzen als gemeentelijk monument.
2. Voor de motivatie van de aanwijzing te verwijzen naar de waardestelling in de
redengevende omschrijving, die als bijlage aan dit besluit is toegevoegd en onlosmakelijk
deel uitmaakt van dit besluit;
3. De aanbouw en aula van de voormalige HBS aan Zuideinde 76 te Meppel niet aan te
wijzen als gemeentelijk monument.
4. De zakelijk gerechtigden per brief te informeren over beslispunt 1 t/m 3.
5. De rapportage Zuiderschool Meppel d.d. 8-11-2019 vast te stellen, waarbij dit
document voor de ontwikkelende partij het vertrekpunt vormt bij herontwikkeling van de
locatie.
6. De gemeenteraad door middel van een memo te informeren over de beslispunten 1 tot
en met 4.
- Samenvatting: Er is een aanvraag gedaan om de panden Zuideinde 76 - voormalige
HBS en Prinses Marijkestraat 2 - Zuiderschool aan te wijzen als gemeentelijk monument
als bedoeld in artikel 5.1 van de erfgoedverordening. Eerder is er bij de Provincie
Drenthe een vergelijkbare aanvraag provinciaal monument gedaan door dezelfde
aanvrager. 4 december 2018 liet de provincie de aanvrager per brief weten dat de
provincie de oudere bouwdelen van de voormalige HBS van provinciaal belang achtte en
wees deze aan als provinciaal monument. De los staande gymzaal had al een provinciale
monumentstatus. Omdat een gebouw geen monumentstatus op twee niveaus kan
hebben, restte voor de gemeente de vraag of aanbouw en aula van de HBS en / of de
Zuiderschool een gemeentelijke monumentstatus verdienen. Om dit te bepalen is extern
onderzoek gedaan door Het Oversticht, waarbij onder meer de waardevolle en minder
waardevolle elementen nader in kaart zijn gebracht. Dit heeft in beide gevallen geleid tot
een advies. Het Oversticht concludeerde dat de Zuiderschool zich wel en de aanbouwen
van de HBS zich niet als gemeentelijk monument kwalificeren.
Deze adviezen zijn conform art 9. van de erfgoedverordening voorgelegd aan de
gemeentelijke monumentencommissie, die tot dezelfde conclusie is gekomen. Met het
besluit van burgemeester & wethouders worden de adviezen opgevolgd.
Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Besluit: 1. In 2019 niet alsnog een cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 uitvoeren.
2. Het Ministerie van VWS schriftelijk op de hoogte stellen dat de gemeente in 2019 geen
cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 uitvoert.
3. Instemmen met de brief aan het Ministerie van VWS.
- Samenvatting: In 2019 is verzuimd het verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015
uit te voeren. Het Ministerie van VWS wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Raadsvragen stadsbus
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad inzake stadsbus.
- Samenvatting: Door de fractie van de ChristenUnie in de raad zijn vragen gesteld naar
aanleiding van de evaluatie stadsbus. Burgemeester & wethouders beantwoorden de
vragen.
Raadsvragen biomassa-installatie
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad.

- Samenvatting: De fractie van D66 in de raad heeft vragen gesteld over de uitstoot van
de biomassa installatie in Nieuwveense Landen. Gevraagd wordt of een onderzoek naar
de uitstoot van koolmonoxide, (fijn)stof, benzeen en aldehyden is uitgevoerd dan wel dat
er aanleiding is om alsnog een dergelijk onderzoek uit te voeren. Burgemeester &
wethouders beantwoorden de vragen.
Vaststelling subsidies boven de € 5.000 2018 en 2017
Besluit: De verleende subsidies voor 2018 en 2017 vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen een aantal verleende subsidies voor
2018 en 2017 vast.
Plan van aanpak opstellen programmaplan duurzaamheid
Besluit: 1. In te stemmen met de programmaopdracht voor het opstellen van een
programmaplan duurzaamheid.
2. De agendacommissie voor te stellen om de raadscommissie in januari middels een
informatieronde te informeren over de aanpak en stand van zaken.
3. De programmaopdracht ter kennisgeving toe te sturen aan de raad.
- Samenvatting: Er is voor de komende drie jaar behoefte aan een samenhangend en
overkoepelend plan voor duurzaamheid om de gemeente voor te bereiden op de lange
termijn opgaven. Met dit plan wordt op hoofdlijnen de ambitie, route en inzet op de
thema's energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en
grondstoffeninzameling bepaald. Het plan is het kader voor een jaarlijks bij te stellen
uitvoeringsagenda en zal een capaciteit- en kostenraming bevatten. Bij het opstellen van
het plan wordt de raad actief betrokken.

