Besluitenlijst B&W 26 februari 2019
Kaderbrieven gemeenschappelijke regelingen 2020
Besluit: 1. De Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) te steunen in haar voorstel een
werkgroep Grip op Gemeenschappelijke Regelingen op te richten.
2. Op de kaderbrief van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) een zienswijze in te dienen
waarin wordt opgeroepen zeer kritisch te kijken naar de geplande uitgaven en deze waar
mogelijk in de eigen begroting op te vangen.
3. Op de kaderbrief van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) de
zienswijze in te dienen dat de noodzaak en omvang van eventuele extra bijdragen zeer
goed onderbouwd moet worden.
4. Op de kaderbrief van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) de
zienswijze in te dienen oog te hebben voor het belang van een goede uitvoering van de
afspraken vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst tussen de GGD en de
gemeente Meppel over Veilig Thuis Drenthe (VTD) met aandacht voor monitoring en de
uitvoering.
5. Op de kaderbrief van het Recreatieschap Drenthe geen zienswijze in te dienen.
6. Op de kaderbrief van de Gemeentelijke Kredietbank geen zienswijze in te dienen.
7. Op de kaderbrief van Publiek Vervoer Groningen Drenthe de zienswijze in te dienen
dat dat we onaangenaam verrast zijn dat we uit de media moesten vernemen dat de
organisatie onder preventief begrotingstoezicht is geplaatst. Daarnaast benadrukken wij
de noodzaak van kostenbeheersing, de vastgestelde begroting is hierbij het
uitgangspunt.
8. Op de kaderbrief van Reestmond de zienswijze in te dienen waarin aan de directeur
wordt opgeroepen om zich in te spannen om de (personele) kosten tot een minimum te
beperken, om de gemeentelijke bijdrage zo laag mogelijk te houden.
9. Een afschrift van deze zienswijzen, met een begeleidende memo naar de raad te
sturen.
- Samenvatting: De gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt
moeten jaarlijks een kaderbrief naar de gemeente sturen met daarin de inhoudelijke en
financiële kaders voor de begroting van het volgende jaar. De gemeente krijgt de
mogelijkheid om op deze brieven te reageren.
Glasvezel bedrijventerrein Oevers E
Besluit: 1. Gebruik maken van de bedrijventerreinregeling KPN in samenwerking met
ICC-PMM onder voorwaarde dat zij meefinancieren.
2. De financiële consequenties verwerken in het meerjarenperspectief
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders hebben besloten om gebruik te maken van
de bedrijventerreinregeling om te komen tot een aanbod van een glasvezelnetwerk
waarbij minimaal 200 MB per adres wordt geleverd vanaf 2021. Hiermee komt de
gemeente tegemoet aan de wens van ondernemers op Oevers E om voor een
aanvaardbare prijs gebruik te kunnen maken van breedband. De aanleg van een
glasvezelnetwerk komt de uitgifte van de kavels ten goede.
Verzoek tot borgstelling Stichting Airdome Nijeveen
Besluit: De Stichting Airdome Nijeveen geen borgstelling te verlenen.
- Samenvatting: Stichting Airdome Nijeveen heeft een verzoek ingediend bij de
gemeente om garant te staan voor het volledige bedrag dat nodig is om de hal te kunnen
plaatsen, namelijk € 250.000 met een looptijd van 15 jaar. Dit verzoek is getoetst aan de
voorwaarden die zijn vastgelegd in het gemeentelijke borgstellingsbeleid. Dit beleid
schrijft voor dat de risico's beperkt zijn en de Stichting Waarborgfonds Sport voor 50%
borg wil staan. De aanvraag van de Stichting Airdome voldoet niet aan de voorwaarden.

Burgemeester & wethouders hebben daarom besloten niet in te stemmen met het
verzoek.
Actualiseren Informatiebeveilingsplan Basisregistratie Personen (BRP) en
waardedocumenten - inclusief bijlagen en procedures - en resultaten van de
zelfevaluatie BRP en de zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse
identiteitskaart (NIK)
Besluit: 1. Het Informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten versie 8.0 inclusief
bijlagen en procedures vast te stellen en het Informatiebeveiligingsplan BRP en
waardedocumenten versie 7.0 met bijbehorende bijlagen en procedures in te trekken.
2. Kennis te nemen van de rapportage beleid BRP.
3. Kennis te nemen van de managementrapportage zelfevaluatie BRP en het
bijbehorende uittreksel zelfevaluatie BRP te ondertekenen en versturen aan de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens.
4. Aan de burgemeester: Kennis te nemen van de rapportage paspoorten en NIK.
5. Aan de burgemeester: Kennis te nemen van de managementrapportage zelfevaluatie
paspoorten en NIK en het uittreksel zelfevaluatie paspoorten en NIK te ondertekenen en
versturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders besluiten de huidige versie van het
Informatiebeveiligingsplan Basisregistratie Personen (BRP) met bijbehorende procedures
en bijlagen - versie 7.0 - te vervangen door een vernieuwde versie van het
Informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten met bijbehorende procedures en
bijlagen - versie 8.0.
Burgemeester & wethouders hebben kennisgenomen van de uitkomst van de
zelfevaluatie BRP. De uitkomst van de zelfevaluatie BRP wordt door burgemeester &
wethouders verstuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
de autoriteit persoonsgegevens.
De burgemeester heeft kennisgenomen van de uitkomst van de zelfevaluatie paspoorten
en Nederlandse identiteitskaart (NIK). De uitkomst van de zelfevaluatie paspoorten en
NIK wordt door de burgemeester verstuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Aanwijzing loco-secretaris
Besluit: Het besluit aanwijzing loco-secretaris / vervangend algemeen directeur Meppel
2019 vast te stellen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders wijzen een loco-secretaris aan. Deze kan
tijdens de afwezigheid van de gemeentesecretaris zijn wettelijke taken waarnemen.
Vaststellen standaard verwerkersovereenkomst
Besluit: De standaard verwerkingsovereenkomst van de Informatiebeveiligingsdienst onderdeel Vereniging van Nederlandse Gemeenten - voortaan als
standaardovereenkomst toe te passen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders gaan akkoord met het gebruik van de
meest actuele versie van de standaard verwerkersovereenkomst opgesteld door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze gemeentelijke standaard schept
helderheid voor leveranciers die namens meerdere gemeenten persoonsgegevens
verwerken.
Prolongatie titel Fairtrade Gemeente
Besluit: Memo ter kennisname aan de raad brengen
- Samenvatting: Meppel blijft ook de komende twee jaar een Fairtrade Gemeente.
Meppel heeft deze titel al vanaf maart 2010. Het initiatief kwam destijds uit de raad. De
Werkgroep Fairtrade Meppel biedt de raad bij de vergadering van 28 februari een
fairtrade traktatie aan. Ook nodigt zij een ieder uit deze prolongatie te vieren op 2 maart.
Raadsmemo over de terrassen
Besluit: De raadsmemo terrassen voor kennis aan te nemen.

- Samenvatting: De burgemeester informeert de raad met een memo over de terrassen
naar aanleiding van de door de fractie van Sterk Meppel in de raad gestelde vragen.
Afdoening motie Heel Meppel zoemt
Besluit: Ter afdoening van de motie Heel Meppel zoemt de memo Heel Meppel Zoemt ter
info aan de gemeenteraad te sturen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders berichten de raad over de afdoening van de
motie Heel Meppel zoemt. Inhoud geven aan biodiversiteit en bijvriendelijke gemeente is
een doorgaand proces. Er zijn al diverse stappen gezet en die worden gecontinueerd. Er
is een afsprakenkader met de provincie en andere gemeenten over ecologisch beheer
van bermen. Inwoners van de gemeente kunnen hiertoe stappen zetten met de
gemeente via Operatie Steenbreek en groenparticipatie. In het coalitieakkoord is de
afspraak gemaakt het bermbeheer verder ecologisch in te richten. Het rapport van Heel
Nederland zoemt doet hiervoor welkome aanbevelingen.

