Besluitenlijst B&W 2 juni 2020
Wob-verzoek over geheime raadsvergadering 16 januari 2020
Besluit: 1. Een Wob-besluit te nemen.
2. De geheimhouding van beslispunt 6 - vaststelling bestemmingsplannen
Transformatiegebied Noordpoort - als deel van de besluitenlijst van de
kabinetsvergadering van 17 december 2019 als opgeheven te beschouwen.
- Samenvatting: Er is een verzoek volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
binnengekomen over de voorbereiding van de geheime raadsvergadering van 16 januari
2020. Burgemeester & wethouders nemen een besluit over het openbaar maken van
documenten die betrekking hebben op de collegebehandeling met betrekking tot het
onderwerp Transformatiegebied Noordpoort.
Aanwijzing locosecretaris
Besluit: 1. Mevrouw L. Donker aan te wijzen als eerste locosecretaris.
2. De aanwijzing van mevrouw N. Klontje als locosecretaris te wijzigen naar aanwijzing
als tweede locosecretaris.
3. Het Besluit aanwijzing locosecretaris Meppel 2019-2 van 23 april 2019 in te trekken.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders wijzen een locosecretaris aan. Deze kan
tijdens de afwezigheid van de gemeentesecretaris de wettelijke taken waarnemen.
Voorontwerp bestemmingsplan Nijeveen - Raadhuislaan en Het Weeme
Besluit: 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Nijeveen Raadhuislaan en Het Weeme;
2. Het voorontwerp op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
3. Het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het voorontwerp van het
bestemmingsplan Nijeveen - Raadhuislaan en Het Weeme en starten het vooroverleg met
de overlegpartners. Ook wordt het plan voor inspraak ter inzage gelegd. Met het nieuwe
bestemmingsplan wordt de bouw van 16 woningen mogelijk gemaakt ten oosten van de
bestaande woningen aan de Raadhuislaan en Het Weeme. Het gaat om 10 rijwoningen,
4 twee-onder-één-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen.
Voorontwerp bestemmingsplan Meppel - Zuideinde 31 en Catharinastraat 28
Besluit: 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Meppel - Zuideinde 31
en Catharinastraat 28;
2. Met initiatiefnemers een planschadeovereenkomst te sluiten op grond van artikel 6.4a
Wet ruimtelijke ordening;
3. Het voorontwerp op grond van de inspraakverordening en artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
4. Het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te starten.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen in met het voorontwerp van het
bestemmingsplan Meppel - Meppel - Zuideinde 31 en Catharinastraat 28 en start het
vooroverleg met de overlegpartners. Ook wordt het plan voor inspraak ter inzage gelegd.
Met het voorontwerp wordt de bestemming van de percelen Zuideinde 31 en
Catharinastraat 28 gewijzigd van centrum en bedrijf, naar maatschappelijk en wonen.
Daarnaast wordt een overeenkomst gesloten op grond waarvan planschade die eventueel
ontstaat voor rekening van de initiatiefnemer komt en niet voor rekening van de
gemeente.

Beantwoording technische vragen jaarstukken 2019
Besluit: De beantwoording van de vragen met betrekking tot de jaarstukken 2019 vast te
stellen en ter kennisname naar de raad te zenden.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders bieden de beantwoording van de
technische vragen over de jaarstukken 2019 ter kennisname aan de raad aan.

