Besluitenlijst B&W 19 juni 2018
Nieuwveense Landen MeppelEnergie
Besluit: In te stemmen met de beantwoording van vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad.
- Samenvatting: De fractie van de PvdA in de raad heeft vragen gesteld onder meer over
tarieven die MeppelEnergie in Nieuwveense Landen hanteert en op welke wijze een
inwoner buiten MeppelEnergie om zorg kan dragen voor warmtevoorziening.
Burgemeester & wethouders beantwoorden de vragen.
Raadsvragen over uitgaven jeugdhulptrajecten
Besluit: Instemmen met de beantwoording van de vragen volgens artikel 32 reglement
van orde van de raad over uitgaven jeugdhulptrajecten van de fractie van de VVD.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden raadsvragen van de fractie
van de VVD over uitgaven voor jeugdhulptrajecten.
Technische vragen perspectiefnota 2019-2022
Besluit: De raad te informeren met een memo waarin de technische vragen over de
perspectiefnota 2019-2022 worden beantwoord.
- Samenvatting: Naar aanleiding van de perspectiefnota 2019-2022 heeft de raad
technische vragen gesteld. Burgemeester & wethouders beantwoorden de vragen.
Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast
Besluit: 1. Kennis te nemen van de beleidsregels Wet aanpak woonoverlast gemeente
Meppel 2018, vastgesteld door burgemeester Korteland d.d. 11 juni 2018.
2. De vastgestelde beleidsregels ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraad.
- Samenvatting: 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Met
deze wet heeft de burgemeester de mogelijkheid om gedragsaanwijzingen te geven aan
overlastgevers, zowel in huur- als koopwoningen, om ernstige en langdurige vormen van
overlast te beëindigen. Om inzichtelijk te maken wat de aard en reikwijdte is van deze
mogelijkheid zijn beleidsregels opgesteld. In deze beleidsregels wordt aangegeven op
welke wijze deze specifieke regels worden uitgevoerd. De burgemeester heeft 11 juni de
beleidsregels wet aanpak woonoverlast gemeente Meppel 2018 vastgesteld.
Aanbesteding sorteren additioneel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen
en drinkpakken (PMD)
Besluit: De aanbesteding van de additionele hoeveelheid PMD 2019 - 2022 op te dragen
aan Area Reiniging en het Addendum van 30 maart 2018 tot centrale inkoop aan te gaan.
- Samenvatting: De Drentse gemeenten hebben via Area Reiniging en de partners van
Combinatie Oost, Circulus - Berkel Milieu, GAD, AVU, AVRI, Area en Rova, een contract
voor de verwerking van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken
(PMD) met Suez tot en met 2022. Dit contract voorziet in maximaal 3.300 ton Drents
PMD per jaar. Voor het meerdere PMD, circa 7.000 ton, zijn additionele afspraken
gemaakt tot en met 2018. Dit betekent dat per 1 januari 2019 een nieuw contract
gesloten moet zijn voor de verwerking van de additionele hoeveelheid PMD.

