Besluitenlijst B&W 24 mei 2016
Memo stand van zaken transformatiegebied voorjaar 2016
Besluit: De raad te informeren over de stand van zaken van het proces
transformatiegebied.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders informeren de raad aan de hand van een
memo over de stand van zaken van het proces van het transformatiegebied.
Evaluatie en voortzetting ondernemersfonds Meppel
Besluit: De raad voor te stellen:
1. Het rapport met de evaluatie van het ondernemersfonds vast te stellen;
2. Het ondernemersfonds voor een periode van vijf jaren voort te zetten;
3. Het ondernemersfonds in 2021 opnieuw algemeen te evalueren;
4. De aanbevelingen uit de evaluatie betreffende het fonds over te nemen, met
uitzondering van gemeentelijke deelname aan het ondernemersfonds.
- Samenvatting: In Meppel wordt sinds 2011 gewerkt met een ondernemersfonds, in de
vorm van een opslag op de onroerend zaakbelasting. Het fonds geeft ondernemers de
kans om samen initiatieven op te zetten, welke vervolgens bijdragen aan de
samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid, en aan de
economische ontwikkeling van de gemeente.
Bij de start van het fonds hebben betrokken partijen de afspraak gemaakt om het
ondernemersfonds te evalueren. De raad heeft verzocht om in 2016 door een
onafhankelijk bureau een evaluatie te laten uitvoeren. Er is een ondernemersenquête
uitgezet en daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met direct betrokkenen.
De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn vervat in een rapportage. Het college
stelt de raad voor om het ondernemersfonds voor een periode van vijf jaren voort te
zetten, de aanbevelingen over te nemen met uitzondering van gemeentelijke deelname.
Vorming woningmarktregio op grond van de Woningwet 2015
Besluit: 1. Instemmen met de voorgestelde woningmarktregio's, te weten een
voorkeursvariant Drenthe-Groningen-regio Zwolle en een alternatieve variant DrentheGroningen.
2. Over de voorgestelde woningmarktregio's een zienswijze vragen aan:
- de in Groningen, Drenthe en de regio Zwolle werkzame corporaties;
- het overlegorgaan van directeuren woningcorporaties Drenthe en Groningen;
- de huurdersbelangenorganisaties van de Groningse, Drentse en in de regio Zwolle
werkzame corporaties;
- gemeenten buiten de beoogde woningmarktregio Drenthe-Groningen-regio Zwolle waar
ten minste één corporatie uit de beoogde woningmarktregio werkzaam is;
- woningcorporaties buiten de beoogde woningmarktregio Drenthe - Groningen - regio
Zwolle met bezit in één of meer in de regio gelegen gemeenten; Woonzorg Nederland,
Mooiland, Habion en Vestia.
3. De gemeente Emmen namens de Drentse gemeenten mandateren de zienswijzen aan
bovenstaande organisaties te vragen en te behandelen.
- Samenvatting: De Woningwet 2015 bevat nieuwe bepalingen over het werkgebied van
woningcorporaties. Aan gemeenten is gevraagd voor 1 juli 2016 aan de minister
voorstellen te doen over de door hen gewenste regio-indeling, waarna de minister de
indeling in regio's vaststelt.
De Drentse gemeenten zijn in januari 2016 gestart met een verkenning naar
mogelijkheden voor de vorming van een of meerdere woningmarktregio's. Bureau
Companen heeft hierbij ondersteuning geboden.
Uit de verkenning zijn twee varianten naar voren gekomen. Een voorkeursvariant waarbij

de provincies Groningen en Drenthe samen met de regio Zwolle één woningmarktregio
vormen en een alternatieve variant, te weten een woningmarktregio Drenthe-Groningen.
Voortgangsmemo asielzoekerscentrum
Besluit: In te stemmen met een memo en dat ter informatie te zenden aan de raad.
- Samenvatting: In de motie M 541 van de raad op 4 februari 2016 staat dat de raad in
mei een tussenrapportage wil ontvangen.

