Besluitenlijst B&W 6 december 2016
Tarieven reisdocumenten
Besluit: De Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering
van leges vast te stellen.
- Samenvatting: De maximale tarieven voor reisdocumenten die in 2017 zullen gelden
zijn door het ministerie vastgesteld. Van het ministerie waren bij het opstellen van de
tarieventabel 2017 de tarieven voor reisdocumenten nog niet ontvangen. Burgemeester
& wethouders passen nu de tarieventabel aan.
Bestemmingsplan Nijeveen - Spijkerserve V en geluidszone
Besluit: De raad voor te stellen: 1. Het bestemmingsplan Nijeveen - Spijkerserve V en
geluidzone met IMRO-code NL.IMRO.0119.NijeveenSpijkersV-BPC1 ongewijzigd vast te
stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2e lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
3. Een zonebesluit te nemen ten behoeve van de aanpassing van de geluidszone rondom
geluidgezoneerd industrieterrein Spijkerserve;
4. Het gebied bedrijventerrein in de vigerende Welstandsnota uit te breiden ter grootte
van de bestemming bedrijventerrein van het bestemmingsplan Nijeveen - Spijkerserve V
en geluidzone.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan
Nijeveen - Spijkerserve V en geluidszone vast te stellen en eveneens een zonebesluit te
nemen vanwege de aanpassing van de geluidszone en de gebiedsbegrenzing van de
Welstandsnota 2005 aan te passen. Vaststelling van een exploitatieplan is niet nodig.
Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van bedrijventerrein Spijkerserve mogelijk.
Begroting 2017 Regio Zwolle
Besluit: Instemmen met begroting 2017 Regio Zwolle en dit tijdens de regiodag kenbaar
maken.
- Samenvatting: Regio Zwolle heeft een conceptbegroting 2017 opgesteld. Deze
begroting is gebaseerd op de in 2015 gemaakte afspraak dat gemeenten een bijdrage
aan de regio doen van € 1 per inwoner. Met deze bijdrage is in de meerjarenbegroting
rekening gehouden.
Spoedaanvraag verbouw Het Palet in verband met ruimtetekort Het Kompas
Besluit: De spoedaanvraag van PCBO Meppel te honoreren en Het Palet aan te passen in
verband met het ruimtetekort vanwege groei van Het Kompas.
- Samenvatting: Sinds Het Kompas en Sprinkels in 2012 zijn verhuisd naar Het Palet is
het aantal leerlingen van de scholen gestaag gegroeid. In 2012 waren er in totaal 42
groepen, nu zijn er 47 groepen. Het bleek niet mogelijk alle groepen goed in de
beschikbare lokalen onder te brengen. Een interne verbouwing in de zomer- en
herfstvakantie heeft voor extra onderwijsruimte gezorgd.

