Besluitenlijst B&W 4 december 2018
Bijdrage Leenfonds Meppel
Besluit: 1. Het Leenfonds een éénmalige subsidie van € 25.000 te verlenen voor het
verstrekken van leningen in het kader van de ketenaanpak integrale schuldhulpverlening.
2a. Voor het financieren van deze subsidie gebruik te maken van de Klijnsma-gelden.
2b. Als voorwaarde aan deze toekenning te verbinden dat er € 25.000 van de middelen
van het Leenfonds wordt ingezet ter voorkoming van armoede in gezinnen met kinderen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders kennen € 25.000 toe aan het Leenfonds
Meppel voor het verstrekken van leningen. Het Leenfonds is partner in de ketenaanpak
integrale schuldhulpverlening.
Aanpassingen & indexering jeugdhulp 2019
Besluit: Onder voorwaarde van de verdere uitwerking van de aanpassingen van de
bouwstenen jeugdhulp 2019, instemmen met de indexering van de tarieven jeugdhulp
met 1,9 % voor de jeugdhulpregio Zuid Drenthe.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders stemmen onder voorwaarde van verdere
uitwerking van de bouwstenen jeugdhulp 2019 in met indexering van de tarieven
jeugdhulp voor de jeugdhulpregio Zuid Drenthe.
LEADER - samenwerking voor plattelandsontwikkeling - marketingagenda
Besluit: 1. De samenwerkingsovereenkomst POP3 - plattelandsontwikkelingsprogramma
aan te gaan voor het projectplan Marketingagenda Zuidwest Drenthe.
2. In te stemmen met het projectplan Marketingagenda Zuidwest Drenthe.
3. Stichting Marketing Drenthe als penvoerder de machtiging te verlenen om mede
namens de gemeente Meppel een LEADER-subsidieaanvraag voor de realisatie van het
projectplan Marketingagenda Zuidwest Drenthe bij het Samenwerkingsverband NoordNederland (SNN) in te dienen.
4. Stichting Marketing Drenthe een eenmalige subsidie van € 5.000 te verstrekken als
cofinanciering voor deelname aan het project.
- Samenvatting: De gemeente Meppel gaat samenwerking aan met de gemeenten
Midden-Drenthe, Westerveld, Hoogeveen en De Wolden en Stichting Marketing Drenthe
om de vrijetijdseconomie in de regio te versterken. Burgemeester & wethouders stellen
het projectplan 2018-2020 marketingagenda Zuidwest Drenthe vast, waarin de regionale
aanpak is uitgewerkt. Deelname vereist een cofinanciering van € 5.000 per gemeente.
Dit bedrag wordt als eenmalige subsidie verleend aan Stichting Marketing Drenthe, die
het project coördineert.
Aanpassen afstandsbeoordelingsmethodiek handhaving geluid horeca
binnenstad
Besluit: Het in beleidsregels afstandsbeoordelingsmethodiek geluidhandhaving horeca
inrichtingen Meppel genoemde artikel 2.18 van het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer te vervangen door artikel 2.17 van ditzelfde besluit en dit
vervolgens vast te stellen.
- Samenvatting: In de beleidsregels afstandsbeoordelingsmethodiek geluidhandhaving
horeca inrichtingen Meppel wordt verwezen naar artikel 2.18 uit het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM - activiteitenbesluit) als grondslag. Uit
informatie van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) is gebleken dat dit artikel
vervangen moet worden door artikel 2.17 uit het BARIM.
Raad informeren over ontwikkelingen collectieve zorgverzekering
Besluit: In te stemmen met het verzenden van een memo over wijzigingen gemeentelijke
bijdrage collectieve zorgverzekering 2019.

- Samenvatting: Naar aanleiding van het besluit over het verlagen van de gemeentelijke
bijdrage voor de collectieve zorgverzekering wordt de raad geïnformeerd.
Raadsvragen over voormalige Zuiderschool
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad inzake de voormalige Zuiderschool.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
ChristenUnie in de raad over de voormalige Zuiderschool.
Raadsvragen over glasvezel in het buitengebied
Besluit: In te stemmen met beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad over glasvezel in het buitengebied van Meppel.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden vragen van de fractie van de
VVD in de raad over glasvezel in het buitengebied van Meppel.
Besluit op bezwaar Milieustraat Meppel BV
Besluit: Met inachtneming van het nader onderzoek het bezwaar van Milieustraat Meppel
BV te Meppel ongegrond te verklaren.
- Samenvatting: Milieustraat Meppel BV te Meppel heeft tegen het opleggen van een last
onder dwangsom een bezwaarschrift ingediend. De Commissie bezwaarschriften heeft ten
behoeve van de beslissing op bezwaar geadviseerd een aantal zaken nader te
onderzoeken zoals strijdigheid met het Bouwbesluit - brandgevaar - en strijdigheid met
het bestemmingsplan - 5 meter van de terreingrens vrijhouden. Ook uit het nader
onderzoek is de conclusie dat de aanschrijving terecht is geweest. Burgemeester &
wethouders besluiten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

