Besluitenlijst B&W 3 maart 2020
Raadsvragen over loden leidingen
Besluit: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van raadsvragen over loden
leidingen.
- Samenvatting: Burgemeester & wethouders beantwoorden schriftelijke vragen van de
fractie van GroenLinks in de raad over loden leidingen.
Evaluatie maatwerkbudget tegemoetkoming meerkosten 2017, 2018 & 2019
Besluit: 1. De evaluatie maatwerkbudget tegemoetkoming meerkosten 2017, 2018 &
2019 vast te stellen.
2. In te stemmen met de doorontwikkeling van de regeling tegemoetkoming meerkosten
voor 2021.
3. De evaluatie maatwerkbudget tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en
gehandicapten 2017, 2018 & 2019 samen met de raadsmemo evaluatie regeling
tegemoetkoming meerkosten aan de raad te verzenden ter kennisname.
- Samenvatting: Afgelopen jaar is een evaluatie uitgevoerd naar het gebruik van de
huidige regeling tegemoetkoming meerkosten voor de jaren 2017, 2018 & 2019. In de
evaluatie wordt ook aandacht geschonken aan de ervaring met de uitvoering van de
regeling. De evaluatie laat zien dat de uitvoering van de regeling een aantal knelpunten
kent. Burgemeester & wethouders stemmen in met de doorontwikkeling van de
meerkostenregeling voor 2021 die in de lijn ligt van het interventieplan sociaal domein en
de koers van de gemeente. Voor het jaar 2020 blijft de regeling ongewijzigd.
Lastendruk bedrijven in de gemeente
Besluit: 1. Kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek naar de lastendruk van
bedrijven in de gemeente Meppel;
2. Het rapport ter kennisname naar de raad verzenden ter afronding van de afspraak uit
het college-uitvoeringsprogramma.
- Samenvatting: De indicatoren voor de lastendruk voor bedrijven laten zien dat de
lastendruk in Meppel iets hoger ligt dan het gemiddelde in Nederland en in omliggende
stadsgemeenten. Omliggende gemeenten zonder stadskern hebben doorgaans een lagere
lastendruk. Tegenover de lastendruk staat een relatief hoog voorzieningenniveau.
De onroerende zaakbelastingen en de rioolheffing zijn twee belangrijke indicatoren voor
de lastendruk van bedrijven. De lastendruk onroerende zaakbelastingen in Meppel ligt
iets boven het gemiddelde van de omliggende stadsgemeenten en het gemiddelde in
Nederland. Omliggende gemeenten zonder stadskern hebben doorgaans lagere
onroerende zaakbelastingen. De rioolheffing is beduidend lager dan het gemiddelde.
Er wordt in Meppel in tegenstelling tot direct omliggende gemeenten geen
toeristenbelasting geheven. Parkeergelden worden in stadsgemeenten geheven. De
tarieven voor bouwleges en horecavergunningen zijn in Meppel iets lager dan gemiddeld.
Vaststellen herijking subsidies
Besluit: De raad voorstellen om 1. In te stemmen met het herijkingsinstrument
subsidies, opgebouwd uit de maatschappelijke doelen die voortkomen uit vastgesteld
beleid;
2. Het herijkingsinstrument in te zetten voor de beoordeling van de subsidies;
3. Subsidiepartijen te betrekken bij de herijking van hun subsidies;
4. Per subsidie vast te stellen of deze in 2021 doorgezet, aangepast of gestopt dient te
worden.
- Samenvatting: Voor het herijken van de subsidies is het instrument ontwikkeld. Met
behulp van criteria wordt beoordeeld in hoeverre een subsidie de maatschappelijke
doelen van de gemeente realiseert. Het herijkingsinstrument wordt ingevuld door zowel

de gemeente als de subsidiepartij. De beide ingevulde exemplaren worden vervolgens
naast elkaar gelegd en gezamenlijk besproken. Het resultaat van deze bespreking wordt
gebruikt voor vervolgstappen. Subsidies die niet bijdragen worden na besluit van
burgemeester & wethouders gestopt. Subsidies die in voldoende mate bijdragen worden
gecontinueerd. Subsidies die onvoldoende bijdragen worden meegenomen in de
aansluitende innovatiefase. Tijdens deze fase wordt gewerkt aan het verbeteren en
optimaliseren van de subsidies en de werkwijze subsidieverlening.

