Besluitenlijst B&W 4 juli 2017
Ondertekening convenant cultuurbeleid Drentse gemeenten en provincie
Drenthe 2017-2020
Besluit: Burgemeester & wethouders gaan akkoord met de ondertekening van het
convenant cultuurbeleid Drentse gemeenten en provincie Drenthe 2017-2020.
- Samenvatting: Provincie Drenthe en de Drentse gemeenten gaan de komende jaren op
een aantal culturele onderwerpen samenwerken. In het najaar wordt hiervoor het
convenant cultuurbeleid 2017-2020 ondertekend door de gedeputeerde voor cultuur en
de gemeentelijke portefeuillehouders cultuur. Dit convenant is een richtinggevend kader,
dat per gemeente verder wordt uitgewerkt in een culturele alliantie.
Motie netwerk natuur- & milieueducatie (NME)
Besluit: 1. Het netwerk NME na 31 december 2017 met vier jaar voort te zetten.
2. Een deel van de kosten te dekken uit de Nedvang-gelden.
3. De raad te informeren door middel van een memo.
- Samenvatting: Met de motie natuur- en milieueducatie vraagt de raad om de
werkzaamheden van IVN Drenthe voor natuur- & milieueducatie na 31 december 2017
voort te zetten. Indien scholen deze educatie niet op eigen kracht organiseren, de
overeenkomst vanaf deze datum te verlengen. De overeenkomst kan met vier jaren
worden verlengd door jaarlijks een project over zwerfafval te doen en de kosten uit de
Nedvang-gelden te betalen.
Raadsvragen toekomst topsporthal
Besluit: Instemmen met de voorgestelde beantwoording van raadsvragen over de
toekomst van topsporthal Meppel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van
Sterk Meppel over de toekomst van topsporthal Meppel.
Subsidie De Vlindertuin 2017
Besluit: 1. Aan voorschoolse voorziening De Vlindertuin een subsidie te verlenen van
maximaal € 46.504 voor de uitvoering van activiteiten in het kader van voorschoolse
educatie.
2. De voorschoolse voorziening De Vlindertuin betrekken in werkwijze rond
peutertoeslagen, zoals opgenomen in artikel 2 Verordening voorschoolse voorzieningen
gemeente Meppel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders verlenen onderwijsachterstandenbeleidsubsidie aan De Vlindertuin. De gesubsidieerde activiteiten zullen bijdragen aan het
bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen tussen 0 en 6 jaar.
Verhuur overcapaciteit schoolgebouwen primair onderwijs
Besluit: 1. In te stemmen met de gewijzigde afspraken over verhuur van overcapaciteit
in schoolgebouwen van het primair onderwijs.
2. De inkomsten in de begroting aan te passen via de Bestuursrapportage 2017.
- Samenvatting: De ruimtebehoefte van scholen wisselt door groei en krimp van het
aantal leerlingen. Ook de vorming van kindcentra - met scholen en voor- en
vroegschoolse educatie, vaak onder één dak - heeft invloed op de ruimtebehoefte. Indien
een schoolgebouw meer capaciteit heeft dan noodzakelijk, is verhuur van leegstaande
lokalen aan bijvoorbeeld kinderopvang één van de mogelijkheden. Hiervoor zijn in 2014
afspraken gemaakt met schoolbesturen over huurvergoedingen. Uit recente
jurisprudentie blijkt dat deze afspraken niet houdbaar zijn waarna besloten is gewijzigde
afspraken met schoolbesturen te maken over verhuur van overcapaciteit

Procesbesluit inzake kort geding aanbestedingsprocedure publiek vervoer in
Groningen en Drenthe
Besluit: 1. Verweer te voeren, alsmede alle (proces)handelingen te verrichten die daartoe
dienstig kunnen zijn, in de door Zorgvervoercentrale Nederland BV gestarte (kort geding)
procedure bij de Rechtbank Noord-Nederland te Assen, inzake de
aanbestedingsprocedure Publiek vervoer in Groningen en Drenthe.
2. Het OV-bureau Groningen Drenthe, als penvoerder van de aanbesteding publiek
vervoer in Groningen en Drenthe, te machtigen voornoemde procedure mede namens de
gemeente Meppel te coördineren en in voorkomende gevallen de aan te wijzen
gemachtigde(n) instructies te geven.
- Samenvatting: In het kader van de aanbestedingsprocedure voor publiek vervoer in
Groningen en Drenthe is door Zorgvervoercentrale Nederland BV (onderdeel van de BIOS
Groep) een kort geding aangespannen. In deze procedure eist deze partij dat de
aanbesteding moet worden gestaakt en dat wezenlijke wijzigingen moeten worden
doorgevoerd. Met het besluit van burgemeester & wethouders wordt geregeld dat, nu de
samenwerkende aanbestedende diensten voor een juridische procedure komen te staan,
de penvoerder - OV-bureau Groningen Drenthe -, namens de samenwerkende
aanbestedende diensten, alle handelingen kan verrichten die in verband staan met het
voeren van verweer door of namens de samenwerkende aanbestedende diensten.

