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Voorwoord.
Voor u ligt het Jaarverslag 2015-2016. Het eerste jaarverslag dat gekoppeld is aan een
politiek vergaderjaar. Qua opzet is aangesloten bij de vorm van het vorige jaarverslag
over 2014 en het eerste halfjaar van 2015.
In het politiek jaar 2015-2016 lag de nadruk op het regulier raadswerk en voor wat
betreft de eerste helft van 2016 op het betrekken van scholieren en inwoners bij de
lokale politiek en de zoektocht naar een nieuwe burgemeester; dit vanwege het vertrek
van burgemeester Jan Westmaas per 1 september 2016.

Burgemeester Westmaas sluit
vrijdag 1 juli 2016 voor laatste
keer raadsvergadering.
Dank voor 11 jaar
raadsvoorzitterschap.

Daarnaast nam de raad in 2015-2016 besluiten over onder andere: Oprichting “Port of
Zwolle”, alternatief voor Stadsdienst, Participatiewet, Fluvius Watertakenplan, kaders
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP), vestiging en locatiekeuze
asielzoekerscentrum, cultuurhistorische inventarisatie en waardestelling
uitbreidingswijken en buitengebied, de burgemeestersbenoeming, Woonvisie en
zienswijzen gemeenschappelijke regelingen.
En in het kader van de Planning & Control Cyclus besluiten op het gebied van
achtereenvolgens de Jaarstukken 2014, de Perspectiefnota 2016-2019, de
Bestuursrapportage 2015 en de Programmabegroting 2016. Afsluitend, in overleg met de
accountant (BDO), besluiten betreffende de aanwijzingen accountantscontrole 2015.
Een overzicht van de werkzaamheden, activiteiten en een korte terugblik op het
afgelopen politiek jaar vindt u terug in dit jaarverslag. Met dit jaarverslag wordt invulling
gegeven aan artikel 2.2 van de “Instructie voor de griffier” en artikel 9 van de
“Verordening Werkgeverscommissie”.
Wij wensen u veel leesplezier,
Griffie Meppel
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1.Het politieke jaar 2015-2016 in het kort.
Het politieke jaar 2015-2016 van de gemeenteraad van Meppel stond, zoals in het
voorwoord al is aangegeven, naast het regulier raadswerk vooral in het teken van de
komst van een AZC en het vertrek van de oude en de komst van de nieuwe
burgemeester. Daarnaast is er vanuit raad en griffie energie gestoken in het betrekken
van inwoners bij de lokale politiek. Naast de al enige jaren georganiseerde Democracity
voor leerlingen in de basisschoolleeftijd is er ook de cursus Politiek Actief voor inwoners
in samenwerking met Prodemos aangeboden. Deze cursus was bedoeld om potentiële
raadsleden te informeren over het raadswerk (dit ook al met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018), maar ook nadrukkelijk om inwoners inzicht te
geven in de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de lokale besluitvorming.

Deelnemers Politiek Actief.

Democracity in de Raadzaal.

2.De gemeenteraad.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de samenstelling en de commissies van de
gemeenteraad. Daarnaast worden ondersteunende overleggen en aspecten van de
raadsactiviteiten toegelicht, waaronder de burgemeesterswisseling.

2.1 Samenstelling van de gemeenteraad
De gemeenteraad van Meppel bestaat uit 23 raadsleden. De 23 raadsleden vormen
samen 8 politieke fracties. De huidige leden van de gemeenteraad zijn in 2014 gekozen.
Samenstelling van de gemeenteraad:
*Sterk Meppel
*VVD
*PvdA
*CDA
*D66
*SP
*ChristenUnie
*GroenLinks

(5
(4
(4
(3
(2
(2
(2
(1

zetels)
zetels)
zetels)
zetels)
zetels)
zetels)
zetel)
zetel)
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Naast raadsleden kent de gemeenteraad van Meppel ook nog duo-raadsleden. Zij nemen
actief deel aan fractievergaderingen en zijn lid van de raadscommissies en/of
auditcommissie. De duo-raadsleden nemen niet deel aan de raadsvergaderingen. Per
fractie kunnen er maximaal 2 duo-raadsleden worden benoemd. In deze periode waren
er in totaal 8 duo-raadsleden actief.

2.2 Personele wisselingen.
In deze periode zijn er geen wisselingen geweest van raadsleden en of duo-raadsleden.

2.3 Raadsvergadering.
De gemeenteraad van Meppel komt maandelijks bijeen op de donderdagavond1. In 20152016 kwam de gemeenteraad 14 keer bijeen voor een raadsvergadering. Tijdens de
raadsvergadering vindt er besluitvorming plaats over de voorstellen vanuit het college en
soms vanuit de raad (griffie) zelf. In 2015-2016 werden er 53 raadsvoorstellen ter
besluitvorming voorgelegd aan de raadsleden. Van de totaal 53 raadsvoorstellen werden
er 23 als hamerstuk voorgelegd aan de raad, de overige raadsvoorstellen als
bespreekpunt.
Tijdens de raadsvergadering is er de mogelijkheid voor raadsleden om mondelinge
vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). Hiervoor is
het vragenhalfuurtje ingesteld. Hierbij gaat het om vragen die betrekking hebben op de
actualiteit en die niet op de agenda van de raadsvergadering staan. In 2015-2016 werd
17 keer gebruik gemaakt van het vragenhalfuurtje door de fracties.

2.4 Raadscommissie Algemeen.
In 2015-2016 heeft de raadscommissie 10 keer vergaderd. Hierbij waren er in totaal 4
insprekers. Alle door de raad ingestelde commissies betreffen adviescommissies van de
raad; er worden dus geen besluiten genomen. Op verzoek van fracties heeft de algemene
raadscommissie 3 keer gesproken over een kathederstuk. Een kathederstuk betreft
veelal een onderwerp op de ingekomen stukkenlijst van de raad, waarover een raadslid
met de commissie van gedachten wil wisselen. Eén van de commissies stond volledig in
het teken van de Gemeenschappelijke Regelingen en wel die op 19 mei 2016.

1

In de maanden juli en augustus heeft de gemeenteraad zomerreces dan vinden er geen vergaderingen plaats.

5

Tafelgesprek tijdens de jaarlijkse
informatiemarkt op 19 mei ’16 met
vertegenwoordigers van Reestmond,
Gemeentelijke Kredietbank Drenthe,
GGD Drenthe, Recreatieschap Drenthe
Regionaal Uitvoeringsdienst en
Veiligheidsregio Drenthe.

2.5 Raadscommissie Sociaal Domein.
Door de zittende raad is deze commissie ingesteld in ieder geval voor de raadsperiode
2014-2018. Als gevolg van de decentralisaties op het terrein van het sociaal domein en
de daarmee gepaard gaande extra gemeentelijke werkzaamheden en de daarover te
nemen besluiten heeft de raad besloten om deze raadscommissie in te stellen.
In 2015-2016 heeft de commissie sociaal domein 8 keer vergaderd. Er zijn hierbij 6
insprekers geweest, allen rond het agendapunt locatiekeuze asielzoekerscentrum Meppel.
De fractiewoordvoerders zijn twee keer bijeengekomen om te spreken over een andere
invulling van de raadscommissie Sociaal Domein. Zij hebben hierover verbetervoorstellen
voorgelegd aan het fractievoorzittersoverleg.

2.6 Auditcommissie.
De auditcommissie is in 2015-2016 drie keer bijeen geweest; in de commissie heeft
iedere fractie een lid afgevaardigd. Daarnaast schuiven de accountant, de
portefeuillehouder financiën en medewerkers financiën als adviseur aan. De agendering
in de over het jaar verspreide vergaderingen gaat voornamelijk aan de hand van de
werkzaamheden van de door de raad aangestelde accountant. Als onderdelen van de
controle door de accountant van de jaarstukken komen achtereenvolgens de Raadsbrief
interim controle, het Verslag van bevindingen en de Aanwijzingen Accountantscontrole
ter opiniërende bespreking aan de orde in deze commissie. Het zogenaamde
Afstemmingsoverleg (afstemming over de uit te voeren onderzoeken door accountant,
rekenkamercommissie en B&W voor wat betreft de 213a-onderzoeken) is in de
vergadering van september aan de orde geweest.
Naast de reguliere vergaderingen heeft de auditcommissie specifiek aandacht besteed
aan de volgende zaken:
• Financiële kengetallen
• Sturingsniveau raad met betrekking tot kredieten
Over beide onderwerpen wordt in de tweede helft van 2016 een voorstel aan de raad
voorgelegd.
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Informatieplein
Met de invoering van de raadscommissie sociaal domein is ook besloten om voorafgaand
aan de commissievergaderingen (raadscommissie algemeen en raadscommissie sociaal
domein) een informatieplein te koppelen. Op dit openbaar plein kunnen (duo-)raadsleden
en belangstellenden vragen stellen aan direct betrokken medewerkers rond
geagendeerde voorstellen in de commissie. Verder kan het plein gebruikt worden door
(duo-)raadsleden, medewerkers en belangstellenden om (duo-)raadsleden te informeren
of vragen te stellen rond bepaalde onderwerpen. Daarnaast is er gelegenheid voor zowel
(duo-)raadsleden als inwoners om onderwerpen te agenderen voor het informatieplein.
Door het ondernemersfonds, de stichting Leergeld en een inwoner (plan
hondenspeeltuin) is het informatieplein gebruikt om de (duo-)raadsleden te informeren.
Het plein vindt in principe plaats op de begane grond (ontvangsthal); voor presentaties
wordt soms uitgeweken naar een andere ruimte in het Stadhuis.

Het informatieplein is in 2016 ook
gebruikt door de wijkwethouders om
informatie te geven over wijkontwikkelingen en inzet wijkplatforms.

Met ingang van het jaar 2016 is het informatieplein ingekort tot een half uur (19:30 tot
20:00 uur). In 2015 bleek dat het gebruik van het informatieplein zich beperkte tot
ongeveer een half uur en is in het fractievoorzittersoverleg besloten om de tijden aan te
passen.
Met de invoering van het informatieplein zijn de werkvergaderingen (informele
vergaderingen van de raad) komen te vervallen. Evenals in een werkvergadering worden
er op het informatieplein geen besluiten genomen en er wordt daarom ook geen verslag
gemaakt of een besluitenlijst opgesteld. In 2015-2016 zijn er 15 informatiepleinen
gehouden.

2.7 Agendacommissie.
De agendacommissie zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van de
gemeenteraad. Zo worden de concept-agenda’s opgesteld voor de raads- en
commissievergaderingen (inclusief informatieplein). Ook wordt er gekeken naar de
besluitrijpheid van raadsvoorstellen en naar de ingekomen stukkenlijst. Daarnaast wordt
gesproken over andere werkzaamheden van de gemeenteraad of raadsbrede activiteiten
zoals werkbezoeken. In de agendacommissie zitten de voorzitter van de raad, de
plaatsvervangende voorzitter van raad en de voorzitters van de algemene
raadscommissie en de raadscommissie sociaal domein. De griffier neemt deel als
adviseur. De agendacommissie is in 2015-2016 15 keer bijeen geweest.
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2.8 Fractievoorzittersoverleg.
De fractievoorzitters uit de gemeenteraad komen regelmatig bijeen in het
fractievoorzittersoverleg. In 2015-2016 zijn de fractievoorzitters 3 keer bijeen geweest.
In dit overleg wordt gesproken over praktische zaken die de gehele gemeenteraad
aangaan en geregeld moeten worden. Het overleg is geen formeel overleg (is niet
opgenomen in de Gemeentewet) en politieke besluitvorming vindt hier ook niet plaats. In
2015-2016 is door de fractievoorzitters o.a. gesproken over de gedragscode
gemeenteraad Meppel, de vergaderwijze van de raad en de wijzigingen in de
Gemeentewet.
Op 2 december 2015 hebben de fractievoorzitters het reguliere voortgangsgesprek
gehouden met de burgemeester. Het fractievoorzittersoverleg wordt voorgezeten door de
voorzitter van de gemeenteraad en de griffier neemt deel als adviseur.

2.9

Werkgeverscommissie2.

De gemeenteraad van Meppel heeft, om de werkgeversrol ten behoeve van de griffier en
de griffiemedewerkers zo goed mogelijk in te vullen, een werkgeverscommissie ingesteld.
De werkgeverscommissie is twee keer bijeen geweest. De eerste keer voor de incompany
training “Werkgeverschap van de raad”. Tijdens de tweede bijeenkomst vond de
voorbereiding op het functioneringsgesprek met de griffier plaats. Een
vertegenwoordiging van de werkgeverscommissie heeft het jaarlijkse
functioneringsgesprek met de griffier gehouden.

2.10 Webcast (live beeld en geluid)
Zoals bekend worden sinds 2010 de vergaderingen van raad en commissies live
uitgezonden via internet. In 2015-2016 is er van 39 raads- en commissievergaderingen
een beeld- en geluidregistratie (videowebcast) gemaakt.

De zogenaamde webcastportal van Meppel kunt u inzien via:
http://portal.companywebcast.com/meppel/home

2

Met het opnemen van deze paragraaf in het jaarverslag wordt voldaan aan art. 9 van de Verordening
Werkgeverscommissie.
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In onderstaand overzicht is per vergadering aangegeven hoeveel kijkers (deels) live de
vergaderingen hebben gevolgd en hoeveel achteraf de video minimaal 1 minuut hebben
geraadpleegd. Onder opmerking zijn bij hoge cijfers de belangrijkste agendapunten
opgenomen.
Webcast in cijfers:
2-9-2015 auditcommissie
3-9-2015 cie. Algemeen
10-9-2015 cie. Sociaal Domein
24-9-2015 Raad
8-10-2015 cie. Algemeen
29-10-2015 Raad
5-11-2015 Raad
6-11-2015 Raad
12-11-2015 cie. Algemeen
19-11-2015 cie. Sociaal Domein
26-11-2015 Raad
3-12-2015 cie. Algemeen
10-12-2015 cie. Sociaal Domein
17-12-2015 Raad
14-1-2016 cie. Algemeen
21-1-2016 cie. Sociaal Domein
28-1-2016 Raad
4-2-2016 Raad
11-2-2016 cie. Algemeen
11-2-2016 cie. Sociaal Domein
17-2-2016 auditcommissie
25-2-2016 Raad
10-3-2016 cie. Algemeen
17-3-2016 Raad
31-3-2016 Raad
7-4-2016 cie. Algemeen
14-4-2016 cie. Sociaal Domein
21-4-2016 Raad
19-5-2016 cie. Algemeen
26-5-2016 Raad
1-6-2016 cie. Sociaal Domein
2-6-2016 auditcommissie
9-6-2016 cie. Algemeen
16-6-2016 Raad
30-6-2016 Raad
1-7-2016 Raad

Live*:
0
26
19
24
34
40
45
37
10
16
27
16
35
43
26
202
20
355
16
5
5
20
36
17
59
23
30
20
4
28
8
8
23
29
47
43

Totalen:
*
**

1396

Kijk**: Opmerking
6
76
56
45
97
62
88
Begrotingsvergadering
69
23
33
72
45
65
115
51
Locatiekeuze AZC
276
90
Locatiekeuze AZC
595
48
33
34
57
76
Profielschets nieuwe burgemeester
142
Motie dienstverbanden Reestmond
113
63
60
89
19
49
31
13
51
61
75
Perspectiefnota-vergadering
92

2970

Kijksessies tijdens live-uitzending
Aantal keer dat de webcast is bekeken voor minimaal 1 minuut.
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Vergelijking met de jaren
Live:
2012
2013
2014
1e helft 2015
2015/2016

49
57
53
31
39

Kijkers:
98
107
107
78
83

Gemiddeld 2015/2016
Live*
Kijk**
auditcommissie
4
18
raadscommissie algemeen
21
55
raadscommissie sociaal domein
45
79
raad
53
113
*
Kijksessies tijdens live-uitzending
**
Aantal keer dat de webcast is bekeken voor minimaal 1 minuut.

In vergelijking met de gegevens van de 1e helft van 2015 is er cijfermatig sprake van
een stijging van het aantal live-kijkers per vergadering. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat de bespreking van de locatiekeuze asielzoekerscentrum Meppel in
raadscommissie Sociaal Domein en in de raad in hoge mate hebben bijgedragen aan
deze stijging. Ten opzichte van de cijfers in de periode 2012 tot en met 2014 is er sprake
van lagere kijkcijfers in het politieke jaar 2015-2016.
Verder kan worden vermeld dat het webcastsysteem in 2015-2016 ook vanuit de griffie is
ingezet voor het Model European Parliament (MEP) CSG Dingstede, de Koninklijke
onderscheidingen in 2016, het Lagerhuisdebat Onderling Sterk Meppel en de presentatie
van het boek "Tussenstation Meppel, Fritz Blasbalg op de vlucht voor Hitler".

Winnaars MEP-debat 2016 Dingstede
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2.11 Burgemeesterswisseling 2016
De aankondiging van Jan Westmaas om per 1 september 2016 te stoppen als
burgemeester van Meppel betekent ook het startsein voor de benoemingsprocedure
nieuwe burgemeester. Tussen februari 2016 en de openbare raadsvergadering rond de
openbaarmaking aanbeveling benoeming burgemeester Richard Korteland op 26 mei
2016, waren diverse stappen nodig.
Onderstaand zijn hierover de belangrijkste zaken opgenomen:
• Schrijfsessie profielschets burgemeester door leden vertrouwenscommissie i.o.
• De online enquête “Wie wordt onze nieuwe burgemeester?” voor inwoners. Vele
honderden inwoners hebben hun mening gegeven over het type burgemeester.

•

•
•
•
•
•

Vaststelling profielschets in raad 17 maart 2016 in aanwezigheid van de
commissaris van de Koning de heer J. (Jacques) Tichelaar. In deze vergadering
zijn ook de verordening vertrouwenscommissie én de leden van de
vertrouwenscommissie vastgesteld.
Training leden vertrouwenscommissie ten behoeve van selectiegesprekken.
Ontvangst sollicitanten door vertrouwenscommissie (twee rondes).
Terugkoppeling vertrouwenscommissie bij de commissaris van de Koning.
Besloten raadsvergadering gemeenteraad op 26 mei tot vaststelling aanbeveling
en openbaarmaking in aansluitende openbare raadsvergadering.
Op 30 juni 2016 het bericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dat de heer R.T.A. (Richard) Korteland is benoemd tot
burgemeester van Meppel.
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3.De instrumenten van de gemeenteraad.
Een raadslid heeft diverse instrumenten tot zijn of haar beschikking om invulling te
geven aan de drie belangrijkste rollen van de gemeenteraad, te weten de
volksvertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de controlerende rol. In dit
hoofdstuk komen de instrumenten aanbod en wordt aangegeven hoe de gemeenteraad
deze instrumenten in 2015-2016 heeft ingezet.

3.1 Artikel 32 vragen (schriftelijke vragen).
In 2015-2016 is er 29 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijke vragen
te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Onderstaand treft u de
ingediende vragen aan.
In iBabs onder “Overzichten”, zijn de vragen eveneens opgenomen. Hier treft u naast
een bijlage met de ingediende vragen ook de beantwoording van het college aan. De
vragen zijn eveneens opgenomen op de Lange termijn Agenda (LTA) van de raad. Deze
is te raadplegen via: https://meppel.langetermijnagenda.nl/agenda/show_lta
Zowel in iBabs (Overzichten) als op de LTA treft u naast de artikel 32 vragen ook de
ingediende moties, toezeggingen en een overzicht van de onderwerpen aan. In iBabs
(Overzichten) zijn ook de amendementen opgenomen.

Nr. Datum
8-6-2016
1
7-7-2016
2
10-8-2015
3
14-9-2015
4
3-8-2015
5
3-6-2015
6
16-7-2015
7
4-7-2015
8
7-9-2015
9
27-8-2015
10
15-9-2015
11
12 11-11-2015
13 17-11-2015
14 16-10-2015
9-11-2015
15
16 10-11-2015
17 15-12-2015
3-12-2015
18
3-12-2015
19
1-12-2015
20
12-2-2016
21
2-2-2016
22
19-1-2016
23
17-5-2016
24
26-5-2016
25
9-6-2016
26
15-6-2016
27
21-6-2016
28
24-6-2016
29

Onderwerp
Wachtlijsten huurders en statushouders
Aanbesteding gemeentelijke postbezorging
Watersporters
Gezondheidsbeleid
Kornwerderzandsluizen
Basisscholen Nieuwveense Landen
Realisering opvang verwarden
Archeologische vondsten Kinkhorststraat
Braakliggend terrein het Vledder
Herindicaties Pgb's
Fietssnelweg Meppel-Zwolle vice versa
Rogat
MKB en aanbestedingen
Woonvisie en prestatieafspaken
Gemeentelijk belang Wadinko en Rendo
WVA claim Reestmond
Vragen over over WTCG en CER bijdrage
Behandeling bezwaarschriften
Verkoop Meppels Inn
Gevelwanden winkelpanden binnenstad
Opvang verwarde personen.
Functioneren nieuwe Stadsdienst
Grote leegloop van vrijwillige
brandweerkorpsen
Autobranden Koedijkslanden
Kortingen Huishoudelijke Hulp
Inkoop groene stroom door gemeenten
Rak van Leenders
Parkeervoorziening Zuideinde
Drentse Onderwijs Monitor 2015
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Indieners
P. de Vries (SteM)
E. Bakkenes (SteM)
A. Uddinga (VVD)
D. Veld (PvdA)
J. Kist (VVD)
S. Wolvekamp-Bloemert (CDA)
B. Kunnen (CU)
P. Eerden (GroenLinks)
GroenLinks
B.
Kunnen (CU)
J. Kraaij (SteM)
B. Kunnen (CU)
B. Kunnen (CU)
J. van der Woerdt (CDA)
J. van der Woerdt (CDA)
F. Perquin (VVD)
F. Hummel (PvdA)
I. Booij (CU)
V. Veldhorst (D66)
V. Veldhorst (D66)
B. Kunnen (CU)
B. Kunnen (CU)
P. de Vries (SteM)
F. Hummel (PvdA)
F. Perquin (VVD)
P. Eerden (GroenLinks)
F. Venema (SteM)
V. Veldhorst (D66)
A. Uddinga (VVD)
N. Dubbelboer (D66)

3.2 Moties

september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni/1 juli**

36

Totalen

57

1
18
1
1

Ingetrokken*

Verworpen

Aangenomen

Motie vreemd

Motie

Moties 2015-2016

In 2015-2016 zijn in totaal 66 moties (zie overzicht moties volgende pagina) ingediend,
waarvan 9 vreemd aan de orde van de dag3. Hiervan zijn 34 aangenomen, 19 verworpen
en 14 ingetrokken dan wel aangehouden. Met een motie wordt door een raadslid (of
meerdere raadsleden) een mening, wens of verzoek uitgesproken. De raad kan daarbij
bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders uitnodigen om iets te doen of
opdragen iets te doen. Er zijn verschillende vormen van moties, zoals een algemene
motie met oproep, een motie van ongenoegen of zwaardere vormen zoals een motie van
treurnis, afkeuring of motie van wantrouwen.

1
3
1
1
3
1

9

14

6

1
1

1
1
1
1

1
1

1

16

11

9

34

19

13

*

Onder ingetrokken vallen ook de aangehouden moties.

**

Besluitvorming over twee moties vindt plaats in september (stakende stemmen).

3

Een motie “Vreemd aan de orde van de dag”, is een motie die direct in de raadsvergadering wordt gebracht,
vaak op het laatste moment naar aanleiding van een actualiteit. Een standaard motie is gekoppeld aan een
raadsvoorstel.

13

Overzicht Moties 2015-2016
Datum:
24-9-2015
5-11-2015
5-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
6-11-2015
26-11-2015
26-11-2015
26-11-2015
17-12-2015
28-1-2016
4-2-2016
25-2-2016
31-3-2016
31-3-2016
31-3-2016
21-4-2016
16-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016

Onderwerp Motie:
Vluchtelingenopvang in de gemeente Meppel (motie vreemd)
Sintattentie
Leidingen, kabels, buizen
Passend onderwijs
Duurzaamheid scholen
Woonvisie
Parkeerverwijssysteem
Wethouders gemiddeld naar 0,9 FTE
Regenbooggemeente
Knelpunten openbaar groen
Monumentale bomen
Knelpunten openbaar groen
Glasvezelverbinding
Welstandscommissie
Subsidieverordening gemeentelijke monumenten
Duurzaamheidsambitie, Duurzaamheidsfonds en Zonnelening
Speelvoorziening Het Vledder
Motie vreemd CAO sociale werkvoorziening.
TTIP en CETA SP, GroenLinks, PvdA en SteM (motie vreemd)
Meer ambitie in Watertakenplan
Burgemeestersnorm (motie vreemd)
Tribune (banken) in raadzaal
AZC Meppel
Aanplakborden (motie vreemd)
Luierrecycling (motie vreemd)
Tijdelijke Dienstverbanden Reestmond (motie vreemd)
Speelvoorziening Het Vledder (motie vreemd)
Luierrecycling
Verordening winkeltijden
Profielschets Meppel
Bezuinigingen Cultuurnota
Wandel en fietspad Reggersweg
Armoedepact
Levert verkoop activa meerwaarde op Dan is het top
Watertoren
Burgemeestersnorm
Samenvoegen budgetten Sociaal Domein
Parkeerbehoefte
Circulaire economie
GVVP-prioriteiten
Flitsparkeren Zuideinde
Evaluatie keukentafelgesprekken
Schipper mag ik overvaren (Kosten lig- en stageld)
Investeringen Cultuur
Universiteitsstad Meppel
Verkoop vastgoed
Onderzoek stijging OZB
Bedrijventerreinen
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Verdeel de investeringsschade Nieuwveense Landen
Herijking Nieuwveense Landen
Zelfstandig wonen
S1-wijkverpleegkundige
PvA Duurzaamheid
Identiteitsbewijzen, reisdocumenten en rijbewijzen
Een sociale aanpak voor een verzorgde stad
Aanbesteding energie
Rijksdiensten
Garage Vlexit
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Status:
Ingetrokken/aangehouden
Ingetrokken/aangehouden
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Verworpen
Verworpen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken/aangehouden
Aangenomen
Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken/aangehouden
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen
Ingetrokken/aangehouden
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Verworpen
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen
Ingetrokken/aangehouden
Aangenomen
Ingetrokken/aangehouden
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen
Verworpen
Ingetrokken/aangehouden
Verworpen
Ingetrokken/aangehouden
Verworpen
Ingetrokken/aangehouden
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen
Ingetrokken/aangehouden
Aangenomen
Ingetrokken/aangehouden
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen
Verworpen

30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016

Lokaal ondernemerschap door lokale fondsen
Speelruimteplan
Huisvesting Statushouders
Bouw anders aan het centrum
Global Goals Gemeente

3.2

Ingetrokken/aangehouden
Verworpen
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen

Amendementen

september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni/1 juli
Totalen

Ingetrokken

Verworpen

Aangenomen

Amendementen 2015-2016

In totaal zijn er in 2015-2016 21 amendementen ingediend. Hiervan zijn er 6
aangenomen, 14 verworpen en 1 ingetrokken. Met een amendement kan een raadslid (of
raadsleden) een voorgenomen besluit (bijvoorbeeld een raadsvoorstel van het college)
wijzigen.

1

1

2

2

2
1
2
3

1
1

2
1
1
2

10

4

5

1

21

6

14

1
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Datum:
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
30-6-2016
16-6-2016
16-6-2016
16-6-2016
16-6-2016
16-6-2016
21-4-2016
21-4-2016
21-4-2016
31-3-2016
31-3-2016
4-2-2016
28-1-2016
28-1-2016
6-11-2015
6-11-2015
24-9-2015

Onderwerp Amendementen 2015-2016
Subsidie Stichting Engelgaarde
Jaarstukken 2015
PPN onder voorbehoud vaststellen
Toeristenbelasting PvdA
Jaarstukken 2015
Verordening winkeltijden
Oprichting Adviesraad Sociaal Domein
Verordening winkeltijden
Evaluatie en voortzetting Ondernemersfonds Meppel
Verordening winkeltijden
Herontwikkeling Kromme Elleboog
Afwijkingen stedenbouwkundige plan herontwikkeling Kromme
Elleboog
Klokkehuis
Woonvisie
Woonvisie
Locatie Bremenbergweg als AZC locatie
Katheders
Politieke discussiepunten notitie Anders en of Beter
Sluitende begroting zonder aanspraak (stille) reserves
Interne verzelfstandiging Ogterop
Tekort onttrekken aan de algemene reserve

Status
Verworpen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen
Ingetrokken/aangehouden
Verworpen
Verworpen
Aangenomen
Verworpen
Verworpen
Aangenomen
Verworpen
Verworpen
Verworpen
Verworpen
Verworpen
Verworpen
Verworpen

3.3 Initiatiefvoorstellen.
Door de raadsleden is in 2015-2016 twee keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
zelf een voorstel voor een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing te doen. De
raadsleden B. Kunnen (ChristenUnie) en A. Udinga (VVD) kwamen met het voorstel:
“Parkeerplaatsen campers binnenstad” en de raadsleden H. Boersma (PvdA) en S.
Wolvekamp; bijgestaan door duo-raadslid K.J. Dunnink) met het voorstel: “Online
Jongerenpanel Meppel”. Het eerste voorstel werd ingetrokken. Het tweede voorstel is
(alleen) besproken in raadscommissieverband.

3.4 Interpellatie.
Van de mogelijkheid om tijdens een raadsvergadering over een niet-geagendeerd
onderwerp inlichtingen aan het college of de burgemeester te vragen is één keer gebruik
gemaakt. De heer F. Perquin heeft in de raad op 24 september 2015 vragen gesteld over
de sluiting van Wabco B.V.

3.5 Kathederstukken.
Vanaf de ingekomen stukkenlijst van de gemeenteraad zijn in 2015-2016 5 stukken voor
bespreking in de raadscommissie als bespreekstuk geagendeerd.

3.6 Burgerinitiatief.
Het burgerinitiatief is een instrument van de inwoners van Meppel. Via het burgerinitiatief
kunnen zij zelf onderwerpen of voorstellen op de agenda plaatsen van de gemeenteraad.
In 2015-2016 is hiervan geen gebruik gemaakt.
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4.Overige activiteiten van de gemeenteraad.
Om zich goed voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen of zich te verdiepen in
onderwerpen die voor de gemeente Meppel van belang zijn, kan de gemeenteraad
werkgroepen instellen. Dit zijn geen formele overlegorganen van de raad, maar deze
worden ad hoc georganiseerd als er een breed draagvlak voor is in de gemeenteraad. In
de meeste gevallen ligt het initiatief om een werkgroep te starten bij een of meerdere
raadsleden. Om zich goed te laten informeren en om invulling te geven aan de
volksvertegenwoordigende rol brengt de gemeenteraad ook met enige regelmaat
werkbezoeken.

4.1 Werkgroepen.
In 2015-2016 zijn er door de gemeenteraad twee werkgroepen ingesteld, dit voor wat
betreft de kaderstellende rol van de gemeenteraad én het verbeteren van vergaderingen
gemeenteraad en raadscommissies; zie hiervoor 6.2.3. Daarnaast is er naar aanleiding
van het in raadscommissieverband besproken initiatiefvoorstel: “Online Jongerenpanel
Meppel” een bijeenkomst van raadsvertegenwoordigers gehouden. Verder zijn de
(duo-)raadsleden meerdere keren door college en betrokkenen bij de landelijke intocht
van Sinterklaas in Meppel geïnformeerd over de aspecten rond de intocht.

Bloemen van gemeenteraad aan
burgemeester als dank aan allen die de
landelijke sinterklaasintocht 2015 in
Meppel onvergetelijk hebben gemaakt!

4.2 Werkbezoeken.
De gemeenteraad is niet alleen bezig met vergaderen in het stadhuis. Raadsleden en
fracties gaan met regelmaat op pad om te kijken en te luisteren wat er speelt in de
gemeente en wat de inwoners van de gemeente bezig houdt. Maar ook de gemeenteraad
trekt met enige regelmaat de gemeente in op werkbezoek. In 2015-2016 zijn er
werkbezoeken gebracht aan:
• Rendo voor informatie over Meppel Energie (23-09-2015)
Daarnaast hebben (duo-)raadsleden als fractie en of vanuit de raad activiteiten in of over
Meppel bijgewoond. Bijvoorbeeld:
• Open dag Brandweer en Gemeente Meppel (12-09-2015)
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(Duo-)raadsleden en anderen tijdens de
locatiekeuze informatiemarkt AZC.

4.3 Opening politiek seizoen
De opening van het politiek seizoen mag een traditie worden genoemd. Voordat de
gemeenteraad na het zomerreces weer aan het werk gaat, komen de (duo-)raadsleden
samen met hun partners bijeen op een zaterdagmiddag. In 2015 werd het seizoen
geopend met een bezoek aan het Transformatiegebied. Vervolgens werd er met de
rondvaartboot Jan Plezier een bezoek gebracht aan de nieuwe Meppelerdiepsluis (in
aanbouw) in Zwartsluis. De voorbereiding voor de opening politiek seizoen was in handen
van de heren Hummel en Bijderwieden en de griffier.

4.4 Studiedag 2015-2016
De geplande studiedag 2016 op 25 juni is doorgeschoven naar zaterdag 8 oktober.
Tijdens deze bijeenkomst zal worden gesproken over de veranderende rol van de
gemeenteraad.

4.5 Cursussen 2015-2016
Voor de duo-raadsleden zijn er de volgende cursussen georganiseerd:
• Cursus vergadertechnieken
• Introductiecursus iBabs
• Opfriscursus

Geen nieuwe fractie, maar gezamenlijk
aan de slag met het cursuswerk.
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4.6 (Vervolg) bijeenkomst vijf gemeenteraden
Omdat de gemeenten Meppel, Westerveld, Staphorst, Steenwijkerland en
Zwartewaterland steeds vaker de samenwerking zoeken als het gaat om de uitvoering
van de taken in het sociaal domein, is er begin 2015 een bijeenkomst georganiseerd voor
de vijf gemeenteraden in het kader van de transities in het sociaal domein. De aanwezige
raadsleden hebben aangegeven om hier een vervolg aan te geven. Vanwege, onder
andere, de burgemeestersbenoeming is hieraan in 2015-2016 nog geen vervolg gegeven,
maar blijft wel nadrukkelijk aandachtspunt. In dit kader dient ook te worden gewezen op
de initiatieven van de gezamenlijke griffiers om rond de Gemeenschappelijke Regelingen
te komen tot gezamenlijke informatiemarkten, waarbij de betrokken raadsleden van
verschillende gemeenten ook onderling hun ervaringen / meningen kunnen delen.

5. De Rekenkamercommissie.
In de periode 2015-2016 heeft de rekenkamercommissie alle fracties bezocht, om zo een
goed beeld te krijgen van de wensen en ideeën van de diverse fracties met betrekking
tot eventueel rekenkameronderzoek. Aan het eind van het jaar 2015 is de
onderzoeksopzet bestuurlijk projectmanagement in het ruimtelijk domein voorgelegd aan
de raad. Daarnaast heeft de rekenkamercommissie meegedaan aan het
afstemmingsoverleg tijdens de auditcommissievergadering.
De rol van de rekenkamercommissie rond het decentralisatieproces van het sociaal
domein is gecontinueerd. De rekenkamercommissie heeft de gemeenteraad advies
gegeven over de stukken van de decentralisaties.
Op personele vlak zijn er twee wijzigingen bij de rekenkamercommissie: Het secretariaat
van de rekenkamer is vanwege het vertrek van mevr. R. Zegeling (secretaris)
ondergebracht bij de gemeente Steenwijkerland. De voorzitter van de
rekenkamercommissie de heer H. Haan is eveneens vertrokken (april 2016) en is
opgevolgd door de heer J.J. Mastwijk.

6.De griffie.
De gemeenteraad beschikt over een eigen ambtelijke ondersteuning: de griffie. De
griffier en de medewerkers op de griffie adviseren en ondersteunen de raadsleden.
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het adviseren over hoe een motie of amendement
te formuleren of over het opstellen van een initiatiefvoorstel. In de ondersteuning zorgt
de griffie voor de verzameling en verzending van vergaderstukken en het organiseren
van de vergaderingen van de gemeenteraad. De gemeenteraad is de werkgever van de
griffier en de griffiemedewerkers.
In de periode 2015-2016 waren de volgende personen werkzaam op Op 31 juli 2016
bestond de griffie Meppel uit de volgende personen:
•
G.J. Fokkema, griffier;
•
J. Kemper, raadsadviseur en plv. griffier;
•
Mevr. R. Zegeling, commissiegriffier en secretaris Rekenkamercommissie (tot 8
februari 2016)
•
Mevr. H. Kroese, griffiemedewerker;
•
Mevr. E. ten Klooster; tijdelijke griffiemedewerker (maart 2016-juli 2016).
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6.1 De griffieorganisatie.
In 2016 zijn er personele wisselingen geweest op de griffie. Per 8 februari 2016 is er door
de raad eervol ontslag verleend aan mevrouw Reina Zegeling. Op 29 januari hebben de
raad en griffie informeel afscheid genomen van Reina Zegeling, na ruim 14 jaar
werkzaam te zijn geweest op de griffie. Omdat een interne sollicitatieronde (via
Talentenregio) uiteindelijk niet leiden tot een nieuwe collega is er een tweede externe
ronde gehouden, hieruit is Harmien Kroese als de nieuwe griffiemedewerker
geselecteerd. Zij is per medio augustus 2016 gestart op de griffie. Gedurende de
vacatureperiode heeft de griffie dankbaar gebruik kunnen maken van de ondersteuning
van Erie ten Klooster. Evenals in voorgaande jaren kende de griffie 2,67
formatieplaatsen.

Voorzitter werkgeverscommissie
Elisabeth Bakkenes bedankt namens de
raad Reina bij haar afscheid.

6.2 Activiteiten van de griffie.
Naast de reguliere werkzaamheden op de griffie (voorbereiding vergaderingen,
verzamelen vergaderstukken, opstellen besluitenlijst, afhandeling ingekomen stukken,
uitzendingen vergaderingen via de website, plaatsen agenda en vergaderstukken op de
website, etc.) zijn er een aantal activiteiten geweest die extra inzet van de griffie hebben
gevraagd. Uitschieters hierbij waren de burgemeestersbenoeming en de (tijdelijke)
invulling van de vacature op de griffie.
Ook in 2015-2016 is het (afstemmings-)overleg tussen de griffie van Westerveld en
Meppel gecontinueerd. In deze periode zijn er 2 bijeenkomsten geweest. De
gezamenlijke introductiebijeenkomst omgevingswet voor de raden op 21 september is
hier o.a. besproken. Daarnaast hebben medewerkers van de griffies gezamenlijk een
informatiebijeenkomst van iBabs bijgewoond.
Het gebruikelijke griffie-uitje, wordt gepland in het najaar van 2016. Hierbij wordt een
bezoek gebracht aan een griffie in Nederland om over en weer ervaringen te delen.

20

Afsluitend kan worden gemeld dat de griffiemedewerkers eind 2015 onder begeleiding
van een externe een eerste bespreking hebben gehouden over functioneren en
samenstelling (persoonlijkheden) van de griffie. Dit met als doel de griffie op een hoger
niveau te brengen. Vanwege de personeelswisseling op de griffie is het vervolg hierop
nog niet gepland.
Om de organisatie te informeren over de raad en onder andere de routing en werkwijze
van en rond bestuurlijke voorstellen heeft de griffie “koffiedrinken op de griffie”
georganiseerd. Medewerkers konden op deze wijze informatie halen én brengen. Hiervan
is door 10 medewerkers gebruik gemaakt en is door deelnemers én griffie als positief
ervaren.

6.2.1 Griffieplan.
In 2013 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het griffieplan “Meppel goed
bestuur(d)”, welke door de werkgeverscommissie is vastgesteld. De vijf doelstellingen
voor 2013 waren:
- Positioneren van de gemeenteraad (intern/ extern)
- Verbeteren kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van de raad
- Positioneren van de griffie
- Digitaliseren werkproces griffie
- Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2014

6.2.2 Positioneren van de gemeenteraad (intern/ extern).
Zowel in voorgaande jaren als ook in 2015-2016 is dit een belangrijk doel geweest voor
de gemeenteraad. Hierbij gaat het om belangstellenden kennis te laten maken met de
gemeenteraad en het raadswerk. Maar daarnaast ook het introduceren van de nieuw
gekozen gemeenteraad aan de inwoners van de gemeente. Ook moet er aandacht zijn
voor het positioneren van de griffie in de organisatie. Dit resulteerde in de volgende
concrete acties:
Actiepunten uit Griffieplan 2015-2016
Tijdens de studiedag 2015-2016 van de
gemeenteraad staat het onderwerp “De
veranderende rol van de gemeenteraad”
centraal.
We bieden aan belangstellende inwoners in
de gemeente in 2015-2016 een cursus
Lokale Politiek aan.

De gemeenteraad brengt minimaal 4
werkbezoeken in 2015-2016 en brengt
daarvan verslag uit.

Wat hebben we gerealiseerd
De studiedag is gepland op zaterdag 8
oktober en twee raadsleden en de griffier
zijn belast met de voorbereidingen.
In mei en juni 2016 hebben 25 deelnemers
en meerdere (duo-)raadsleden met plezier
deelgenomen aan de cursus, die door
Prodemos en griffie is opgezet en
uitgevoerd.
Op uitnodiging van portefeuillehouder
Stam is een delegatie van de raad op
werkbezoek (8 juli 2016) geweest in
Zaandam om daar informatie te krijgen
over de ontwikkelingen en aanpak van hun
transformatiegebieden.
Door de gemeenteraad is een bezoek
gebracht aan het AZC Zweeloo.
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De gemeenteraad biedt belangstellende
basisscholen het educatieve
doeprogramma Democracity van ProDemos
aan. Er worden maximaal 8
bijeenkomsten georganiseerd in 20152016.

De griffie organiseert in ieder geval 2
bijeenkomsten “Koffie drinken op de
griffie” voor medewerkers van de
gemeente Meppel.

Alle basisscholen zijn in het najaar van
2015 aangeschreven en zes
basisschoolgroepen hebben in juni 2016
Democracity gespeeld.
Verder heeft AOC Terra zelf een
interactieve middag democratie in de
raadzaal gehouden.
Bij deze activiteiten hebben
(duo-)raadsleden en griffie ondersteuning
geboden.
De collega’s die belast zijn met ruimtelijke
ordening én die van het
bestuurssecretariaat zijn op de griffie
geweest.

6.2.3 Uitvoering aanbevelingen raadswerkgroepen
In 2015 hebben twee raadswerkgroepen, naar aanleiding van de studiedag 2014,
onderzoek gedaan naar het verbeteren van de kaderstellende rol van de gemeenteraad
en het verbeteren van vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies. Dit heeft
geresulteerd in het vaststellen van onderstaande notities:
• Notitie kaderstelling (vastgesteld in de raad van 28-01-2016)
• Notitie “Anders en of beter” (vastgesteld eveneens in de raad van 28-01-2016)

6.2.4 Doorontwikkeling vergaderapplicatie,
Raadsinformatiesysteem en website
De gemeenteraad van Meppel werkt sinds 2012 papierloos. Agenda’s, vergaderstukken
en andere relevante documenten worden digitaal beschikbaar gesteld aan de
(duo-)raadsleden en belangstellenden. Ook de gemeentelijke organisatie is intussen
overgestapt op papierloos werken. In deze periode zijn er behoorlijke stappen qua
doorontwikkeling gemaakt. Onderstaand de belangrijkste stappen:
• Met ingang van september 2015 is de raad overgestapt naar de raadsapplicatie
iBabs. Voorheen werd gewerkt met Dropbox. Verder zijn ook het college en MT
overgestapt naar iBabs voor het interne stukkenverkeer. iBabs is niet alleen
beschikbaar voor (duo-)raadsleden, maar ook voor inwoners. Naast de agenda’s
en onderliggende stukken van raad en commissies, zijn ook de overzichten voor
wat betreft moties, amendementen, toezeggingen, raadsonderwerpen en artikel
32 vragen beschikbaar. Deze gegevens staan ook (nog) op de Lange Termijn
Agenda van de raad. Verder is iBabs gekoppeld met Company Webcast, het
systeem voor live-uitzendingen van vergaderingen. In iBabs kunnen de
uitzendingen van de gehouden vergaderingen worden bekeken.
www.ibabs.eu en inloggen met site: Meppel, email: burger en wachtwoord:
burger.
De uitzendingen zijn ook te vinden op de zogenaamde portal:
http://portal.companywebcast.com/meppel/home

22

•

•
•

De vergaderkalender van iBabs Online is in mei 2016 opgenomen op de nieuwe
gemeentelijke website. Deze zorgt er kort gezegd voor dat de ingevoerde
gegevens zowel in de raadsapplicatie iBabs als in iBabs online komen. Het dubbel
invoeren van dezelfde gegevens is hiermee voor de griffiemedewerkers komen te
vervallen.
Naast de introductiecursus voor (duo-)raadsleden zijn de fractiesecretarissen door
de griffie geïnformeerd over het bijhouden van de fractievergaderingen in iBabs.
Tussen iBabs en Verseon (het gemeentelijk digitaal postsysteem) is een koppeling
gemaakt om stukken uit Verseon in iBabs te kunnen laden. Deze wordt gebruikt
door het bestuurssecretariaat om een agenda met alle onderliggende stukken in
één keer te laden. Momenteel wordt er gewerkt aan een koppeling die het
mogelijk moet maken om een afzonderlijk document uit Verseon in iBabs te
plaatsen.

6.2.5 Kennisverbreding gemeenteraad.
Bij de komst van de zittende gemeenteraad is er een inwerkprogramma gehouden voor
de nieuwe (duo-)raadsleden. Na een evaluatie bleek dat er in de raad nog behoefte was
aan een verdere kennisverbreding op een aantal terreinen. Evenals voorgaand jaar is
geconstateerd dat ook de raadsperiode 2015-2016 door de (duo-)raadsleden als een
druk vergaderjaar werd beschouwd. Naast de reguliere raadswerkzaamheden waren de
(duo-)raadsleden druk met andere activiteiten van de raad. Als gevolg hiervan waren de
agenda’s goed gevuld. Gelet daarop is er voor gekozen deze nevenactiviteiten enigszins
te temporiseren. Afsluitend kan worden opgemerkt dat de door de griffie georganiseerde
opfriscursussen in het najaar van 2015 in een behoefte hebben voorzien. Voorafgaande
aan de informatiepleinen / raadscommissies, werd een tiental onderwerp (aangedragen
door (duo-)raadsleden) gedurende een half uur behandeld. De raadsinstrumenten en de
werking van de raadssystemen stonden hierbij centraal.
Actiepunten uit griffieplan 2015-2016
Er wordt een verdiepingscursus
gemeentefinanciën aangeboden

Er wordt een nadere
kennismakingsbijeenkomst met de
accountant georganiseerd
Er wordt een training vergadertechnieken/
debattraining georganiseerd

Er wordt een bijeenkomst introductie
Omgevingswet georganiseerd.

Wat hebben we gerealiseerd
Deze cursus is opgedeeld in een cursus
Gemeentefinanciën (13 april 2016) en een
verdiepingscursus rond de Perspectiefnota
2017-2020 (8-6-2016).
Deze staat gepland voor september 2016
in combinatie met informatie over de
zogenaamde Financiële Kengetallen.
Op 23 maart is er onder leiding van
cursusleiders van debat.nl de
simulatietraining vergadertechniek
gehouden.
Deze staat gepland voor 21 september
2016.

6.2.6 Voortgangsgesprek burgemeester.
De griffier heeft in 2015 ondersteuning geboden aan de fractievoorzitters bij de
voorbereiding en het jaarlijkse voortgangsgesprek met de burgemeester.
23

6.2.7 Studie, ontwikkeling en griffieorganisatie.
Door de medewerkers van de griffie is in 2015-2016 gewerkt aan het verbreden van
kennis. Zo is deelgenomen aan cursussen iBabs (achterkant systeem), bijspijkercursus
gemeenterecht, training overtuigend presenteren. en de collegereeks “Lessen voor de
democratie”. Voor het verbreden van kennis wordt vanuit de griffie ook deelgenomen aan
het overleg van griffiers in Drenthe en eveneens aan het griffiemedewerkers-overleg.
De congressen van de VNG en de Vereniging van Griffiers (VvG) zijn bezocht en ook het
netwerkcongres “Het nieuwe werken op de griffie”.
In 2015 hebben alle medewerkers op de griffie hun jaarlijkse functioneringsgesprek
gehad.
Afsluitend dient te worden genoemd dat aan de derdejaars student Sybren van Maurik
van de Thorbecke Academie (hbo-instituut voor bestuurskunde) van september 205 tot
januari 2016 een stageplaats beschikbaar is gesteld. Naast perfecte algemene
ondersteuning bij de griffiewerkzaamheden, heeft hij voor zijn opleiding een scriptie over
participatie opgesteld.

7.Bijzonderheden
•
•
•
•

(Duo-)raadslid Eduard Annen laat landelijke media eind 2015 zien hoe de
kerktoren van Meppel gewoon terug plast.
Meppeler grachten decor voor geslaagde landelijke intocht van Sinterklaas in
2015.
Burgemeester Westmaas neemt per 1 september 2016 afscheid van Meppel.
Op 30 juni 2016 werd bekend dat de heer Korteland per 1 september 2016 is
benoemd tot de nieuwe burgemeester van Meppel.
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