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Inleiding: Meppel doet ertoe!

Meppel doet ertoe en dat willen we zo houden. De stad is belangrijk en dat geldt zeker ook voor 
Nijeveen, Rogat, Broekhuizen en Schiphorst. We zoeken de balans tussen aandacht voor de mens, 
voor de ontwikkeling van de gemeente, voor de economie en voor onze natuurlijke omgeving. We zien 
de ruimte om kansen te pakken en te creëren en ambitieus naar de toekomst te kijken. Hierin willen we 
investeren en tegelijkertijd goed op onze centen passen. Dat doen we met en voor onze bewoners en 
ondernemers én met de blik open naar de omgeving gericht. 

Kwaliteitsversterking zien we als belangrijke opgave voor de komende periode. Dit zowel in het 
sociaal domein en in het samenspel met maatschappelijke partners, als bij de ruimtelijke ontwikkeling 
van onze stad. We zien grote opgaven, zoals innovatie in het sociaal domein, de energietransitie en 
de komst van de Omgevingswet. Deze opgaven betekenen een fundamentele verandering in onze 
manier van werken, het samenspel met maatschappelijke organisaties en in de fysieke ruimte buiten. 
Maar kwaliteitsverbetering zit ook in investeren in de stad, betere handhaving of extra onderhoud. 
Ook hier hebben we aandacht voor.

We stellen een routekaart op om de prominente opgave van de energietransitie aan te pakken. 
Daarbij weten we dat er niet één oplossing is. Wat is er nodig om in 2040 een energieneutrale 
gemeente te zijn en welke keuzes passen bij Meppel en onze samenleving? Gelijktijdig gaan we ook op 
verantwoorde wijze experimenten stimuleren. 

Onze binnenstad, bedrijvigheid en voorzieningen maken dat Meppel als centrumgemeente fungeert, 
met een groot verzorgingsgebied. Dat willen we zo houden. We zetten in op havenontwikkeling, 
meer mogelijkheden voor bestaande bedrijfsterreinen en ruimte voor uitbreiding. We hebben aandacht 
voor een goed ondernemersklimaat en ZP-ers in het bijzonder. We willen dat bezoekers van buiten zich 
welkom voelen. We geven in de inrichting van de stad daarom ook ruimte aan de automobilist. De stad 
moet bereikbaar zijn en onze binnenstad goed vindbaar. De binnenstad is hart van onze gemeente, 
ons visitekaartje en belangrijke pijler onder onze economie. We zetten dan ook volop in op de uitvoering 
van het Binnenstadsplan. We houden onze blik ook naar buiten gericht. We zetten actief in op regionale 
samenwerking. Vanuit de inhoud en onze eigen agenda werken we samen met diverse partners, 
waaronder de provincie Drenthe. 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte moet omhoog en daarvoor stellen we middelen 
beschikbaar. De openbare ruimte moet voor jong tot oud uitnodigend zijn en bewegen stimuleren. 
We streven naar meer biodiversiteit in de openbare ruimte. Bewoners nodigen we uit om een grotere rol 
in de inrichting en beheer van de openbare ruimte te spelen. 

Meppel doet er voor iedereen toe. Iedereen moet mee kunnen doen. We spreken mensen aan op hun 
eigen kunnen en verantwoordelijkheid en sturen hier ook actief op. Tegelijkertijd zien we dat er ook 
grenzen aan zelfredzaamheid zitten. We hebben hier aandacht voor en bieden zorg en ondersteuning 
voor wie het nodig heeft. 

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Inwoners, bedrijven en instellingen positioneren zich anders 
in de samenleving en willen een rol die daarbij hoort: kritisch en actief. We spreken daarom graag onze 
waardering uit voor de inbreng van onze inwoners en instellingen in ons coalitieakkoord. Samen met 
onze inwoners, bedrijven en instellingen zorgen we dat Meppel ertoe blijft doen. We geven ruimte 
voor initiatieven vanuit de samenleving en stellen hier ook budget voor beschikbaar. Sociale en fysieke 
vraagstukken pakken we zoveel mogelijk in samenhang op. Om die verbinding te maken vinden we 
meer ogen en oren op straat belangrijk. Ook zien we kansen voor instellingen en organisaties in onze 
gemeenschap om elkaars kracht te benutten. 
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De economie biedt kansen en we zien dat er weer een wat positiever meerjarenperspectief ontstaat. 
Tegelijkertijd moeten we waakzaam zijn. We passen op onze centen. We geven ons financieel beleid 
gedegen en solide vorm en streven naar een begroting die meerjarig sluitend is. De lasten voor inwoners, 
bedrijven en organisaties willen we zo laag mogelijk te houden. We willen de precario (gedeeltelijk) laten 
vervallen, mits de aanpak van verrommeling is gewaarborgd.

We zetten ons daarom de komende periode in voor:
•  Meedoen
•  Innovatie in passende zorg en ondersteuning 
•  Fantastisch opgroeien 
•  Beter verbinden en meer ogen en oren op straat 
•  Stadsontwikkeling met kwaliteit
•  Goed bereikbaar en vindbaar
•  Aan de slag in de binnenstad 
•  Voldoende ruimte voor werk
•  Goede openbare ruimte voor mens en natuur
•  Voorbereiden op de energietransitie, CO2 reductie en klimaatverandering 
•  Samenwerking in evenementen, sport en cultuur
•  Financieel solide

De thema’s lichten we op de volgende pagina’s verder toe. Vervolgens beschrijven we hoe we onze 
positie in de regio zien. Aansluitend geven we toelichting op onze bestuursstijl in relatie tot de 
samenleving, de raad en de ambtelijke organisatie, waarbij ook de komst van de Omgevingswet van 
belang is. We sluiten af met de verdeling van de portefeuilles en ondertekening van het coalitieakkoord 
door de betrokken partijen.
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De thema’s

Meedoen
Iedereen moet mee kunnen doen in Meppel. Sommigen hebben daarin een extra zetje nodig, maar voor 
anderen is dat onvoldoende. Voor die mensen wordt een vangnet geboden. We willen weten om welke 
mensen en vraagstukken het gaat en zetten in op een meer directe benadering. We zoeken naar 
mogelijkheden die mensen in hun eigen kracht kunnen zetten. Ook maatschappelijke instellingen als 
sportverenigingen en kerken kunnen onderdeel zijn van de oplossing. We willen kijken naar opties zoals 
buurtgezinnen, matchmaking, gebruik maken van pictogrammen, combinatie ouderen en kinderen. 
Waar het kan en logisch is, willen we voorzieningen op wijk- en buurtniveau clusteren.

We vinden zelfredzaamheid belangrijk, maar we zien ook dat daar grenzen aan zitten. Zo blijven mensen 
langer thuis wonen, maar dit kan leiden tot meer eenzaamheid. Men kan zelf voorzieningen aanvragen, 
maar digitale procedures zijn soms belemmerend. Ook het bieden van mantelzorg kan als belastend 
worden ervaren. We willen met de grenzen van zelfredzaamheid rekening houden en hierop acteren.

We spreken mensen aan op hun eigen kunnen en verantwoordelijkheid. Daar waar we publiek geld 
inzetten voor zorg en ondersteuning, verwachten we van degene die het geld ontvangt het nakomen 
van de verplichtingen uit de wet, zoals het leren van de Nederlandse taal. Daar zullen we actief ons 
instrumentarium op inzetten. 

Concreet zetten we in op het volgende:
•  Verkennen van nieuwe mogelijkheden om mensen in eigen kracht te zetten en de rol van 

maatschappelijke instellingen hierin
•  Bieden van een goed vangnet waar dat nodig is en een extra prikkel indien noodzakelijk 
•  Actief sturen op het nakomen van de wettelijke verplichtingen bij inzet van publiek geld
•  Verkennen waar de grenzen aan zelfredzaamheid worden overschreden en daarop acteren
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Innovatie in passende zorg en ondersteuning 
Passende zorg en ondersteuning is het uitgangspunt. De zorgvraag wordt groter en complexer en we zien 
dat het een uitdaging is om een goede kwaliteit te blijven leveren. 
Tegelijkertijd laten budgetten een dalende trend zien. Doorgaan op de ingeslagen weg vinden we dan ook 
geen optie. We zetten in op innovatie om passende zorg en ondersteuning te blijven bieden en de 
kwaliteit te versterken. Dat vraagt fundamenteel anders en slimmer organiseren. Tegelijkertijd willen we 
hiermee de kosten beheersbaar houden.

We willen meer inzetten op verdergaande (verplichte) samenwerking tussen organisaties en sturen 
op de beste kwaliteit van ondersteuning. We vinden dat we meer kritisch moeten kijken naar de 
gewenste resultaten van de zorgleveranciers. We willen sturen op maatschappelijke effecten. We gaan 
samenwerkings- en kwaliteitsprikkels inbouwen. We gaan met meerdere aanbieders in gesprek om te 
kijken wie de beste kwaliteit kan leveren.

We zien nadrukkelijk verbanden tussen vraagstukken in het sociaal domein en overige domeinen, 
zoals wonen, sport, openbare ruimte en veiligheid. Vanaf 2019 is er sprake van ontschotte budgetten. 
Enerzijds willen we investeren in het leggen van de verbanden, anderzijds zien we dat, als het om de 
middelen gaat, er een flinke uitdaging is. Daarmee is er een verdelingsvraagstuk, dat ook weer kansen 
oplevert. We willen daar zo creatief mogelijk mee om gaan met als doel dat iedereen zoveel mogelijk de 
passende zorg en ondersteuning krijgt.

Concreet zetten we in op het volgende:
•  Innovatie om passende zorg en ondersteuning te blijven bieden en de kwaliteit te versterken 
•  Inbouwen van samenwerkings- en kwaliteitsprikkels richting onze partners ten behoeve van de beste 

kwaliteit binnen het budget
•  In gesprek met meerdere aanbieders om te kijken wie de beste kwaliteit kan leveren
•  Kansen benutten bij het verdelingsvraagstuk ontschotte middelen, gericht op verbinding met andere 

(fysieke) thema’s 

Voorbeeld: stadsbus
We hechten aan experimenten in het kader van innovatie. De stadsbus is daar een goed 
voorbeeld van. De stadsbus wordt volledig uit de WMO gefinancierd. Dat doen we omdat 
we minder kosten willen maken voor individueel vervoer. Op dit moment zien we nog niet 
dat dit doel wordt bereikt. Dat betekent dat we het experiment voortzetten, sturen op het 
vergroten van het gebruik, maar als dat nodig is ook durven besluiten dat het experiment 
niet het gewenste doel heeft behaald en daar consequenties aan verbinden. Uiteraard doen 
we dat door tegelijkertijd ook te kijken naar goede alternatieven.
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Fantastisch opgroeien 
Het is fantastisch opgroeien voor de jeugd in Meppel. Tegelijkertijd hebben we zorgen. Het ingezette 
beleid van de afgelopen jaren willen we voortzetten, waaronder JOGG en alcohol- en drugspreventie. 
Daarbij staat voorop dat iedereen de zorg moet krijgen die hij nodig heeft. Wachtlijsten vinden we 
ongewenst. We streven naar behoud van de kwaliteit van de jeugdzorg, zoveel mogelijk binnen 
de financiële kaders. Dit vraagt een goede analyse en overzicht van de sturingsmogelijkheden, 
met gebruikmaking van moderne technologie. We willen grip krijgen op de bestuurlijk-administratieve 
kant van het bieden van jeugdzorg, maar realiseren ons dat er systeemdruk is en blijft. 

We kijken waar er in het voorliggend veld winst te behalen is. Wanneer is de hulp daadwerkelijk de juiste 
hulp, qua inhoud en zwaarte? Dit vraagt meer inzicht in (multiproblem-) gezinnen en toepassen van 
innovatie daar waar mogelijk. Dit doen we zoveel mogelijk door het betrekken van de doelgroep (jeugd, 
ouders van jeugd). 

School is voor kinderen heel belangrijk. Alle kinderen moeten naar school, niemand uitgesloten! 
De handhaving op leerplicht vinden we belangrijk. Samen met de onderwijsinstellingen gaan we in 
gesprek over de invulling van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hiervoor. Kinderen moeten binnen 
de veiligheid van hun eigen omgeving naar school en de opvang kunnen. Daar waar we een teruggang 
zien in het aantal leerlingen op school, zoals Nijeveen en Oosterboer, gaan we de komende periode met 
schoolbesturen in gesprek over wat dit op termijn betekent. We wachten met een positieve houding het 
haalbaarheidsonderzoek naar een school in Nieuwveense Landen af. Hierbij maken we een koppeling met 
het realiseren van binnensportvoorzieningen in Nijeveen. 

Voor kinderen en volwassenen willen we de armoede voorbij. Hiermee werken we samen in het verband 
van het armoedepact. Bij de uitvoering van het armoedebeleid maken we onderscheid tussen volwassen 
en kinderen. Socialer richting kinderen, strenger richting volwassenen. We zetten in op preventie, 
meedoen en weerbaarheid. We willen aansluiten bij de werkwijze van Stichting Jarige Job, om rond een 
verjaardag iets extra’s te doen voor het jarige kind. Hier maken we budget voor vrij uit de ‘Klijnsma-
gelden’. We willen bekijken of we onze middelen voor bestrijding van armoede voor kinderen via anderen 
(zoals St Leergeld, jeugdsportfonds) efficiënter en effectiever kunnen inzetten. Via een pilot bestrijding 
kindarmoede bekijken we of dit een kansrijke optie is.

Concreet zetten we in op het volgende:
•  Grip krijgen op de kwaliteit van de jeugdzorg binnen het huidige financiële kader.
•  Inzicht krijgen in de kansen voor het voorliggend veld, samen met de doelgroep
•  Versterking van de handhaving van de leerplicht, samen met de scholen
•  In gesprek met schoolbesturen over krimp in onderwijs, zoals in Nijeveen en Oosterboer
•  Aansluiten bij de werkwijze van Stichting Jarige Job, met middelen uit de ‘Klijnsma’-gelden
•  Onderzoek of inzet van middelen voor bestrijding kindarmoede via andere partijen efficiënt en 

effectief is, aan de hand van een pilot
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Beter verbinden en meer ogen en oren op straat 
We streven naar een sterkere verbinding van sociale en fysieke thema’s. In de wijken en dorpen komen 
sociale en ruimtelijke aspecten sterk samen en speelt wijk- en dorpsgericht werken een voorname 
rol. Ook op gebied van veiligheid treft het sociale en fysieke domein elkaar. We willen de verbinding 
tussen de beide domeinen, met de samenleving en tussen betrokken partijen onderling versterken. 
Daarbij horen ook meer ogen en oren op straat. 

Binnen wijk- en dorpsgericht werken zijn het wijkplatform en de dorpsvereniging het eerste 
aanspreekpunt in de wijk. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren en hebben zo een tweeledige 
rol zowel richting de inwoners als richting het gemeentebestuur. We zien dat er veel verschillen zijn 
tussen de wijkplatforms en dat de ambities uiteen lopen. In overleg met de wijkplatforms en de 
dorpsvereniging bekijken we met de wijkregisseur wat er nodig is om nog een stapje verder te komen. 

We gaan met de wijkplatforms in gesprek. Daar waar zij meer vraagstukken in de wijk of bij de 
buurt willen oppakken, staan we hiervoor open. We geven uitvoering aan de afspraken voor de derde 
wijkregisseur. We willen de positie van de wijkregisseur slim en goed inzetten om zo meer handjes in 
de wijk te krijgen. Iedere wijk/dorp krijgt zijn eigen contactwethouder. Jaarlijks organiseren we een 
wijkschouw voor iedere wijk. 

Daar waar veel mensen samen leven, zijn er veiligheidsvraagstukken. Ook in Meppel vinden activiteiten 
plaats die horen bij een stad. We accommoderen zaken als een gokhal en prostitutiebedrijven en 
handhaven op de bestaande wettelijke regels en kaders. Ons openbare orde en veiligheidsbeleid is 
daarop aangesloten. We vinden het belangrijk dat Meppel afdoende politie- en menskracht heeft en een 
daarbij passend politiebureau.

We vinden het belangrijk dat overlast wordt aangepakt en dat we de regels die we afspreken, 
handhaven. Niet alleen de overheid is verantwoordelijke voor een veilige stad en leefomgeving. 
Ook onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen spelen op dit vlak een belangrijke rol. 
Samen creëren we een veilige stad. Gebruik van (digitale) middelen voor buurtpreventie, zoals buurt 
whats-app, stimuleren we. We gaan in 2018 in gesprek met de horeca, de burgemeester en politie 
om te bezien of we de openingstijden van de horeca kunnen verruimen. Dit om meer ruimte te geven 
aan ondernemers, maar ook om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de overlast in de 
binnenstad. We monitoren dit. 

Waar mogelijk willen we signalen van hulpverleners meer op elkaar afgestemd laten zijn. We zien dat 
vraagstukken in het sociaal domein zoals verwarde personen, een koppeling hebben met veiligheid. 
In dat verband stimuleren we een goede samenwerking tussen alle partijen. 

Concreet zetten we in op het volgende: 
•  In overleg met wijkplatforms en dorpsvereniging het wijk- en dorpsgericht werken doorontwikkelen 
•  Waar mogelijk meer vraagstukken in de wijk of bij de buurt neerleggen
•  Uitvoering geven aan de afspraken voor de derde wijkregisseur en deze slim inzetten
•  Een eigen contactwethouder per wijk/dorp
•  Een jaarlijkse wijkschouw voor iedere wijk 
•  Stimuleren initiatieven voor buurtpreventie
•  Inzet op aanpak overlast en handhaving van regels
•  Inzet op afdoende politie- en menskracht en een daarbij passend politiebureau.
•  In 2018 in gesprek met de horeca, de burgemeester en politie over verruiming van openingstijden van 

de horeca
•  Op elkaar afstemmen van signalen van hulpverleners, waar dat mogelijk is
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Stadsontwikkeling met kwaliteit
We vinden het belangrijk om een hoge kwaliteit in de stad te houden. Het gaat dan niet alleen om 
historische panden, maar ook om een goede openbare ruimte en stadsvernieuwing met behoud en 
toevoegen van kwaliteit. Meppel heeft een historisch stadsbeeld en dat is een belangrijke waarde, 
ook toeristisch gezien. Tegelijkertijd schrijven we de geschiedenis van de stad nu en dat willen we op z’n 
Meppels doen. We stellen een kwaliteitsmanifest op, waarin we laten zien dat we het cultuurhistorische 
willen koesteren en tegelijkertijd ruimte willen bieden om nieuwbouw te plegen met inzet op kwaliteit van 
de stad. We willen ook op deze aspecten kunnen toetsen bij ontwikkelingen in de stad.

We vinden het van belang dat we, onafhankelijk van projecten en ontwikkelingen in de stad, een lijn 
kunnen kiezen op basis van de waarde van een pand. Voor de panden die we waardevol vinden 
voor de stad, stellen we specifieke kaders vast en handelen hiernaar. Vooraf bepalen we wát we 
waardevol vinden en willen koesteren. We consulteren daarbij partijen als Stichting Oud Meppel en 
het Cuypersgenootschap.

We willen bezien of we met de erfgoedverordening en het op te stellen erfgoedbeleid voldoende invulling 
aan deze ambities kunnen geven. Ook de kaders voor beeldkwaliteit willen we herzien. Voor nieuwe 
projecten scherpen we de kaders aan waaraan welstand toetst. Plannen die al zijn voorbereid, zoals Het 
Vledder en Kromme Elleboog, toetsen we aan de huidige welstands- en beeldkwaliteitscriteria.

Een goede kwaliteit in de stad maak je niet alleen. We hebben dan ook veel waardering voor partijen 
die zich inspannen om de kwaliteit van de stad te versterken, zoals de M20. Naar een ieder die 
een idee heeft voor aanpak van verwaarloosde plekken of kansrijke locaties, willen we luisteren. 
We pakken daarin een actieve rol. Om subsidiestromen veilig te stellen, willen we op korte termijn een 
investeringsagenda opstellen.

Met de ontwikkeling van Noordpoort geven we een kwaliteitsimpuls aan dit deel van de stad. We zetten 
in op de transformatie, maar in deze bestuursperiode pakken we de aanleg van de nieuwe noordelijke 
stadsentree niet op. We zetten in op levensloopverlengende maatregelen bij de rotonde Watertoren, 
zoals realisatie van de fietstunnel Nieuwveense Landen en een bypass op de rotonde. 

Bij onze stad met kwaliteit hoort een zo volwaardig mogelijk ziekenhuis. We bekijken of aanverwante 
branches, ondersteunende bedrijven, dan wel onderwijs gekoppeld aan het ziekenhuis, kunnen worden 
aangetrokken. Dat kan op de vrijkomende locatie van het ziekenhuis, maar ook op andere locaties, 
zoals Blankenstein. Uitgangspunt moet zijn dat de ontwikkeling van meerwaarde is voor Meppel en de 
ziekenhuislocatie. De ontwikkeling van het ziekenhuisterrein moet plaatsvinden met respect voor het 
Reestdal. De huidige grens van de bebouwing op het ziekenhuisterrein blijft de grens. De ontwikkeling 
moet goed ingepast worden in het omliggende landschap.

Concreet zetten we in op het volgende:
•  Opstellen van een kwaliteitsmanifest en vertalen naar beleid en een toetsingskader
•  Kaders opstellen voor waardevolle panden en hiernaar handelen 
•  Aangescherpte beeldkwaliteitsplannen voor nieuwe projecten 
•  Opstellen van een investeringsagenda om subsidiestromen veilig te stellen
•  Ontwikkeling van Noordpoort, in combinatie met levensduurverlengende maatregelen voor de rotonde 

Watertoren
•  Aangrijpen van de ontwikkeling van het ziekenhuis als economische kans, met respect voor het 

Reestdal
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Goed bereikbaar en vindbaar
We hechten aan een goede bereikbaarheid van onze stad voor onze bezoekers. Een groot deel van 
de automobilisten in Meppel komt van buiten de stad. Om onze positie als centrumgemeente binnen 
onze regio te behouden, is ruimte voor de automobilist binnen de inrichting van de stad van belang. 
We zoeken naar een goede balans bij de inrichting, die gastvrij is voor zowel auto’s, fietsers als 
voetgangers. We focussen op praktische en werkbare oplossingen. 

We willen dat onze toegangswegen aantrekkelijk zijn, zonder obstakels die de doorstroming frustreren. 
In woonwijken vinden we 30 km per uur het uitgangspunt. Bochten leggen we zo aan dat de 
doorstroming gewaarborgd blijft. We zetten in op het verbeteren van de fietsroutes. Waar mogelijk en 
nodig willen we fiets en auto op belangrijke routes scheiden. We vragen bij het uitvoeringsplan GVVP 
(Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) aandacht voor het effect die het elektrische fietsen met zich 
meebrengt. Om de leefbaarheid en veiligheid rond scholen te verbeteren, bekijken we per situatie of 
doorstroming en parkeren geoptimaliseerd kunnen worden. De parkeerdruk aan het Zuideinde is een 
punt van aandacht. Als er nieuwe ontwikkelingen komen, dan zoeken we hier naar een oplossing.

In de binnenstad is het binnen de binnenring in de toekomst autoluw. Na realisatie van de Kromme 
Elleboog kunnen de auto’s van het Prinsenplein en de Groenmarkt af. We zorgen wel voor een oplossing 
in de vorm van een aantal (3 tot 5) plaatsen voor kort parkeren om aan de problemen van een aantal 
ondernemers te voldoen. We zien aan de binnenring voldoende parkeergelegenheid voor onze bezoekers. 
Deze locaties moeten goed vindbaar zijn door middel van een parkeerverwijssysteem. De looproutes 
van de parkeerplaatsen naar de stad moeten aantrekkelijk en duidelijk herkenbaar zijn. We vinden dat 
parkeertarieven concurrerend moeten zijn met de omgeving om uitwijk naar omliggende steden te 
voorkomen.

Bij de ontwikkeling van Nieuwveense Landen hebben we aandacht voor een goede ontsluiting. We zoeken 
naar een oplossing, waardoor de Nieuwe Nijeveenseweg niet eerder wordt afgesloten dan de tweede 
ontsluiting is gerealiseerd. Dit binnen de financiële mogelijkheden die we hebben.

Concreet zetten we in het volgende:
•  Een gastvrije inrichting van de stad voor auto’s, fietsers en voetgangers
•  (Toegangs)wegen inrichten zonder obstakels en bochten die de doorstroming frustreren 
•  Invoeren van een parkeerverwijssysteem
•  Verbeteren van fietsroutes en waar mogelijk en nodig scheiden van auto en fiets
•  Bekijken optimalisatie van parkeren en doorstroming bij scholen
•  Bij nieuwe ontwikkelingen een oplossing zoeken voor de nu al ervaren parkeerdruk op het Zuideinde
•  Oplossen vraagstuk kort parkeren Prinsenplein en Groenmarkt (na gereed komen parkeergarage)
•  Realiseren van aantrekkelijke en herkenbare looproutes van parkeerplaatsen naar de binnenstad
•  Concurrerende parkeertarieven
•  Zoeken naar een oplossing, waardoor de nieuwe Nijeveenseweg niet eerder wordt afgesloten dan de 

tweede ontsluiting voor Nieuwveense Landen is gerealiseerd, binnen de financiële mogelijkheden
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Aan de slag in de binnenstad
We gaan vol energie verder met het uitvoeren van de onderdelen van het Binnenstadsplan. We maken 
de deelprojecten nog meer concreet en zetten in op versnelde voorbereiding om de projecten conform 
planning en budget uit te voeren. We pakken de leegstand aan, halen meters uit de markt en stimuleren 
het verkleuren van de aanloopstraten. We stellen een aanpak op om de middelen daarvoor gericht in 
te zetten.

We kiezen voor samenwerking met vastgoedeigenaren en ondernemers om projecten tot uitvoering te 
brengen. De kwartiermaker voor de binnenstad en de centrummanager vervullen hierin een cruciale 
rol als schakel tussen deze partijen en de gemeente. Deze beide functies willen we de komende jaren 
behouden. Goed voorbeeld van zo’n samenwerking is de Keyserstroom. We willen de komende periode 
met de eigenaar van de Swaenenborgh in gesprek om tot een nieuwe vitale invulling te komen.

De aantrekkelijkheid van de binnenstad is gebaat bij gevulde etalages. De leegstandverordening is 
een instrument die de gemeente hiervoor kan inzetten. Wij willen dit instrument de komende vier jaar 
hiervoor benutten. Om overlast in de binnenstad te voorkomen, zetten we in op handhaving van de 
tijden voor laden en lossen.

We willen de sfeer en beleving van de binnenstad vergroten en voegen daarvoor bijvoorbeeld bankjes, 
groen en waterelementen toe. We houden rekening met Meppel als evenementenstad en houden de 
openbare ruimte flexibel. Ondernemers moeten nu voor kleine uitstallingen belasting betalen. We gaan 
een voorstel ontwikkelen om de precario (gedeeltelijk) af te schaffen, mits we een oplossing vinden 
om de verrommeling in de openbare ruimte tegen te gaan. We zien namelijk een spanningsveld bij 
de kwaliteit van uitstallingen in relatie tot levendigheid enerzijds en tegengaan van verrommeling 
anderzijds. We gaan kijken hoe we daar goed mee om kunnen gaan.

Het dossier Het Vledder moet zo snel mogelijk tot een afronding komen, met aandacht voor de kwaliteit 
van de openbare ruimte en uitstraling rondom de Gasfabriek. De plint aan de zijde van de gracht moet 
een goede beeldkwaliteit hebben en aansluiten op de bebouwing langs de gracht.

Na afronding van de Kromme Elleboog, kan de Groenmarkt en omgeving worden aangepakt. We kijken 
naar een maatschappelijke businesscase voor het terugbrengen van de gracht om een afweging te 
maken. Dit vraagt aan de voorkant een goed geformuleerde onderzoeksopdracht, waarbij we ook 
bestaande onderzoeken benutten. Als uit het onderzoek een overwegend economische potentie blijkt, 
dan gaan we op zoek naar de middelen om het te kunnen realiseren. Totdat dit onderzoek is afgerond, 
doen we geen grote investeringen of onomkeerbare ingrepen, die het opengraven van een gracht tot aan 
de Groenmarkt onmogelijk maken.

Op het Bleekerseiland beogen we een kwalitatieve versterking. We willen de eerste blik op Meppel 
vanaf het water verfraaien. We richten ons op een openbaar toegankelijk en aantrekkelijk gebied, 
met ondergeschikt ruimte voor toeristische versterking, waar horeca bij kan horen. Voorop staat er dat 
iedereen op het Bleekerseiland prettig moet kunnen vertoeven.
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Concreet zetten we in op:
•  Concretisering en versnelde voorbereiding van de deelprojecten uit het Binnenstadplan, 

waaronder voor sfeer en beleving
•  Behoud van de kwartiermaker voor de binnenstad en centrummanager
•  In gesprek komen met de eigenaar van de Swaenenborgh voor een nieuwe invulling
•  Opstellen van een leegstandsverordening
•  Ontwikkelen van een voorstel om de precario (gedeeltelijk) af te schaffen, mits we het tegengaan van 

verrommeling wordt kunnen oplossen
•  Zo snel mogelijk afronden van Het Vledder, met aandacht voor de plint langs de gracht
•  Opstellen van een maatschappelijke businesscase voor het terugbrengen van de gracht op het 

Prinsenplein
•  Ontwikkelen van het Bleekerseiland
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Voldoende ruimte voor werk
Naast de binnenstad, zien we dat haveneconomie, vrijetijdseconomie en agrarische bedrijven belangrijk 
zijn voor onze economische ontwikkeling. We vinden het belangrijk om de economie in en om Meppel te 
stimuleren. Dat doen we door actief mee te doen met de havenontwikkeling Port of Zwolle en een sterke 
regionale drive. We doen actief mee met de Human Capital agenda van de regio Zwolle. 

We vinden dat er voldoende ruimte moet zijn voor bedrijven in Meppel. Dat betekent op korte termijn 
aandacht voor het verruimen van de vestigingsmogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen zoals 
Blankenstein en Oevers E en voor realisering van Noord III. Voor de langere termijn willen we nadenken 
over realisatie van Noord IV. We gaan de discussie voeren over welk type bedrijvigheid we wel of niet 
willen laten landen in Meppel. Vervoer over water wordt steeds belangrijker en biedt voor Meppel 
economische kansen. Voor de natte industrie, waaronder Oevers S, kiezen we in verband met de 
doorontwikkeling van Port of Zwolle voor een raadsbrede agendering van de havenontwikkeling. 

Vrijetijdseconomie is een belangrijke waarde in onze gemeente. We vinden het belangrijk dat toeristen in 
Meppel kunnen overnachten. Een hotel blijft daarin belangrijk, maar ook bijvoorbeeld B&B ondernemers. 
We willen onze regionale positie versterken als bruisende stad in een omgeving van Nationale Parken 
in Drenthe en Overijssel. We zien kansen voor arrangementen om stad en omgeving aan elkaar te 
verbinden. Digitale middelen zijn belangrijk om bezoek aan Meppel te stimuleren. We zien graag één 
digitaal (voor)portaal voor de bezoeker van waaruit de diverse websites over Meppel, inclusief die van 
de gemeente, zijn te benaderen. We gaan ervoor zorgen dat Meppel goed onder de aandacht komt bij 
de recreanten.

Daarnaast zien we graag een Ondernemersfabriek in Meppel landen. We pakken onze rol om te 
verbinden en bemiddelen en stellen hiervoor een verbindingsofficier aan. We hebben aandacht voor het 
ondernemersklimaat door onnodige regels te schrappen en te kijken naar mogelijkheden voor ZP’ers. 
We onderzoeken of de lastendruk voor ondernemers concurrerend is ten opzichte van andere gemeenten. 

We willen dat voor iedereen in Meppel werk beschikbaar is. Werk draagt bij aan iemands eigenwaarde. 
We zetten de lijn voort dat mensen zoveel mogelijk regulier werken, waar nodig met continuïteit in 
begeleiding. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De gemeente heeft hierin een voorbeeldrol als werkgever. Voor iedereen die werkfit is en geen werk 
heeft, wordt (tijdelijk) passend (vrijwilligers)werk gezocht. Voor beschut werk kijken we ook naar de 
mogelijkheden van inkoop bij Reestmond. We spreken mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid en 
dat is niet vrijblijvend. We voorkomen de armoedeval. Mensen die gaan werken, gaan erop vooruit.

Concreet zetten we in op:
•  De doorontwikkeling van de haven (Port of Zwolle) 
•  Verruimen van de mogelijkheden van bestaande bedrijfsterreinen zoals Blankenstein en Oevers E
•  Meewerken aan totstandkoming van Noord III en op termijn nadenken over Noord IV
•  Faciliteren van nieuwe overnachtingsmogelijkheden, zoals hotel en B&B
•  Versterken regionale positie als bruisende stad in een omgeving van Nationale Parken
•  Inzet op één digitaal voorportaal voor de digitale bezoeker aan Meppel
•  Aanstellen verbindingsofficier voor een Ondernemersfabriek
•  Schrappen van onnodige regels en inzet op een concurrerende lastendruk voor ondernemers en 

mogelijkheden voor ZP-ers.
•  Inzet op passend werk voor iedereen in Meppel, waar nodig met continuïteit in begeleiding 
•  Voorkomen van de armoedeval (mensen die gaan werken, gaan erop vooruit)
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Goede openbare ruimte voor mens en natuur
We vinden dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte omhoog moet en stellen daar middelen 
voor beschikbaar. We kiezen ervoor om de openbare ruimte met respect voor mens, natuur en milieu in 
te richten.

De kwaliteit van de openbare ruimte wordt mede bepaald door de manier waarop deze is ingericht. 
De openbare ruimte moet door iedereen -van jong tot oud- optimaal kunnen worden benut. We willen 
jong en oud verleiden om meer te bewegen en we hebben oog voor de toegankelijkheid van de openbare 
ruimte voor mensen die minder goed ter been zijn. Soms is de openbare ruimte verouderd en kan 
alleen met vervanging de kwaliteit weer op niveau komen. Na revitalisering van de openbare ruimte in 
Koedijkslanden is de Oosterboer aan de beurt.

De Tussenboerslanden en Engelgaarde bieden openbare recreatiemogelijkheden voor onze inwoners. 
We willen graag de kansen in beeld krijgen om deze gebieden beter aan te sluiten bij het toeristisch 
profiel van Meppel. Voor de Tussenboerslanden zijn wij verantwoordelijk voor het beheer. We zien daarin 
graag verbetering in de toegang en het onderhoud verdient een plus. Voor Engelgaarde zet de Stichting 
Engelgaarde zich in voor het beheer, waarbij de gemeente tot en met 2018 financieel bijdraagt. Op basis 
van een in te dienen plan voor Engelgaarde beslissen we of en op welke wijze wij per 2019 een bijdrage 
leveren. We streven ernaar dat Engelgaarde op termijn zelfvoorzienend kan zijn. In dat kader gaan we 
ook bezien in hoeverre het mogelijk is de ontsluiting van Engelgaarde te verbeteren.

We vinden het belangrijk dat onze wijken er goed uitzien en dat de verloedering geen kans 
krijgt. We willen verrommeling van de openbare ruimte tegengaan. We stellen hiervoor middelen 
beschikbaar om actiever te handhaven. Met gerichte acties, zoals handhaving op fietsparkeren 
bij het station en handhaven op het bijplaatsen van vuilniszakken bij ondergrondse containers, 
stimuleren we gedragsverandering.

We willen dat de openbare ruimte veilig voelt. Donkere plekken lossen we op en we bekijken 
andere plekken waar sociale veiligheid in het geding is. Maar nacht mag wel de nacht blijven. 
Openbare verlichting mag na middernacht worden gedimd, zolang het sociaal veilig is en blijft. We willen 
bezien of we de verlichting hier voldoende op hebben ingericht. We geven specifiek aandacht aan de 
route naar het zwembad. We willen met het zwembad in gesprek of de oude route weer in ere hersteld 
kan worden.

We richten het bermbeheer ecologisch in. Hiermee ontstaat meer ruimte voor biodiversiteit en krijgen 
bijen, die van immens belang zijn voor het behoud van de natuur, meer ruimte. Ook bij bomen streven 
we diversiteit na en vermijden we monocultuur bij nieuwe inrichting. Bij nieuwbouwlocaties passen we 
beplanting toe die de biodiversiteit bevorderen. We kiezen bewust voor het wel of niet kappen van bomen 
en maken altijd de afweging of er andere, betere alternatieven dan directe kap zijn.

Er kan een spanningsveld ontstaan tussen meer biodiversiteit en een net beeld van de openbare ruimte. 
We gaan in gesprek over de keuzes die er in de openbare ruimte te maken zijn. We willen onderzoeken 
of we de tevredenheid van bewoners kunnen meewegen in de opdrachten voor onderhoud. Bewoners die 
een rol willen spelen in inrichting en beheer van de openbare ruimte faciliteren we. We onderzoeken of 
het mogelijk is een pilot te starten om het onderhoud van de openbare ruimte in het buitengebied door 
en namens de inwoners te laten plaatsvinden. In Nijeveen is hiervoor al enthousiasme. Mogelijk kunnen 
agrariërs ook een rol spelen in het beheer van groen aan de randen van de stad. Als blijkt dat hier 
belangstelling voor is, dan staan we ervoor open. Wel gelden dan kaders voor groenonderhoud.
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Concreet zetten we in op het volgende:
•  Middelen beschikbaar stellen voor het omhoog brengen van het onderhoudsniveau van de 

openbare ruimte
•  Revitalisering van Koedijkslanden, gevolgd door de Oosterboer 
•  Verbetering van de toegang en het beheer van Tussenboerslanden
•  Afweging van een bijdrage aan Engelgaarde per 2019 op basis van een in te dienen plan 
•  Beschikbaar stellen van middelen om actiever te handhaven op verrommeling
•  Aanpassen van de verlichting om te verlichten waar het moet, maar te dimmen waar het kan
•  In gesprek met het zwembad of de oude route naar het bad in ere hersteld kan worden.
•  Ecologisch inrichten van bermbeheer, bomen en beplanting
•  Bewuste afweging voor wel of niet kappen van bomen 
•  In gesprek over de keuzes in de openbare ruimte
•  Onderzoek of tevredenheid van bewoners meegewogen kan worden in de opdracht voor onderhoud
•  Verkennen pilot onderhoud buitengebied en randen van de stad door inwoners of agrariërs



Coalitieakkoord 2018-2022 21

Voorbereiden op de energietransitie, CO2 reductie en klimaatverandering
De transitie naar duurzame energie is onmiskenbaar en onbetwist een belangrijk onderwerp. De opgave 
is groot en ook voor Meppel niet vrijblijvend. Het vraagt van ons een maatschappelijke afweging hoe we 
omgaan met deze nieuwe ruimteclaim in verhouding tot bestaande functies. Wat willen we met groot 
volume oplossingen? Wat zijn de kansen bij woningen en bedrijven die nu gebouwd gaan worden en 
wat is de opgave in de bestaande wijken en bedrijventerreinen? En welke keuzes passen bij Meppel en 
onze samenleving?

En dat in een tijd waarin de technische ontwikkelingen razendsnel gaan. Er zijn vele maatregelen 
denkbaar en elke dag komen er nieuwe, betere oplossingen bij. We beginnen bij het bepalen van 
de opgave voor de langere termijn en wat hiervoor nodig is. Het uitgangspunt is om in 2040 een 
energieneutrale gemeente te zijn. We maken een routekaart waarin we weergeven hoe we dit met de 
samenleving willen realiseren en welke keuzes we maken. We vinden objectieve voorlichting over dit 
thema aan onze bewoners belangrijk.

Gelijktijdig willen we ook op verantwoorde wijze experimenten stimuleren. We vinden het van belang 
dat oplossingen bijdragen aan CO2 reductie. We beseffen dat er niet één oplossing is. We gaan voor 
een coherente inzet van maatregelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel nieuwe als bestaande 
technieken. We leren wat wel en niet werkt. We vinden experimenten belangrijk, omdat ze bijdragen aan 
de energietransitie zonder dat het meteen op grote schaal wordt uitgerold.

We zien tegelijkertijd dat het klimaat verandert en het voorkomen van wateroverlast, droogte en 
hittestress aandacht vraagt. De stedelijke omgeving moet mee veranderen met het klimaat 
(klimaatadaptatie). We hebben hier aandacht voor en benutten de kansen bij stedelijke ontwikkeling. 
We gaan voor de opgave de samenwerking aan met de partners in de regio en onze inwoners en 
ondernemers. Voorbeeld hiervan is het initiatief Nijeveen Energieneutraal.

We zijn zuinig op onze natuurlijke grondstoffen en willen circulair denken stimuleren. Dit doen we in 
een verbindende rol tussen overheid, bewoners, ondernemers, onderwijs en onderzoek. We spreken 
van grondstoffeninzameling in plaats van afvalinzameling. We willen een verdere verbetering van het 
scheiden van grondstoffen. Daarom zetten we de komende vier jaar niet in op diftar. We willen ook dat 
bij ons inkoopbeleid duurzaamheid de aandacht heeft.

Concreet zetten we in op het volgende:
•  Maken van een routekaart hoe we de energietransitie met de samenleving willen realiseren en welke 

keuzes we maken
•  Stimuleren van experimenten om van te leren en op korte termijn resultaat te boeken 
•  Oppakken van klimaatadaptatie in samenwerking met de regionale partners
•  Stimuleren van het circulair denken
•  Inzet op verdere verbetering van scheiden van grondstoffen
•  Aandacht voor duurzaamheid bij ons inkoopbeleid
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Samenwerking in evenementen, sport en cultuur
Evenementen, sportvoorzieningen en culturele activiteiten geven bruis aan de stad en Nijeveen. 
Het geeft gelegenheid tot ontmoeting, beweging en beleving, het trekt bezoekers van buiten aan en 
zet ons op de kaart. We zien dat er veel partijen zijn die een rol spelen op het vlak van evenementen, 
sport of cultuur, waaronder vele vrijwilligers. We willen graag de partijen nog meer met elkaar in 
verbinding brengen, waardoor de kwaliteit kan worden versterkt. We willen met de verschillende 
maatschappelijke organisaties bezien hoe we tot goede prestatieafspraken kunnen komen en 
monitoren deze.

Meppel is een evenementenstad en dat is een unique selling point. We willen meer focus op de 
verbinding van evenementen met cultuur en de binnenstad. We willen bezien hoe we evenementen 
kunnen stimuleren om door te ontwikkelen, zodat zij het visitekaartje voor Meppel blijven. Daarvoor 
bekijken we ook ons eigen subsidiestelsel, waarbij we eigen verantwoordelijkheid en innovatie van 
de evenementen een belangrijk onderwerp vinden. Daarbij willen we de kwaliteit van de grotere 
evenementen waarborgen. We bekijken op welke manier we de partijen kunnen faciliteren, zodat deze 
evenementen op een goede manier kunnen plaatsvinden met zo weinig mogelijk administratieve 
rompslomp. Wij organiseren de ondersteuning van grote en kleine evenementen. We bekijken of 
Eventdesk hierbij een rol kan spelen. Onder andere door toenemende veiligheidskosten, onderzoeken we 
met welke extra middelen wij als gemeente hieraan willen bijdragen. Conform wet- en regelgeving blijft 
de organisator van een evenement verantwoordelijk voor de veiligheid.

We hechten eraan dat een ieder kan deelnemen aan sport. Sport en gezondheid hangen immers 
met elkaar samen. We vinden dat sportsubsidies gekoppeld moeten zijn aan het realiseren van 
maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Wederkerigheid is belangrijk. We maken geen 
onderscheid tussen de verschillende sporten. We vinden het belangrijk dat sportverenigingen de 
samenwerking zoeken en elkaars kracht benutten. We staan positief tegenover verenigingen die door 
middel van zelfwerkzaamheid een plus binnen hun vereniging of bij hun accommodatie willen realiseren. 
Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente de basis faciliteert en bekostigt en dat de vereniging de plus 
voor eigen rekening realiseert.

Voor cultuur bekijken we hoe we met onze middelen het beste resultaat kunnen bereiken en waar 
middelen het meest nodig zijn. We willen in gesprek met de bibliotheek of de ontmoetingsfunctie 
kan worden verstevigd door verplaatsing naar de binnenstad. We willen in de volle breedte ook 
taalondersteuning beter organiseren en met aanbieders hierover in gesprek. We zien ook dat als we de 
discussie over verzelfstandiging van de Ogterop willen voeren, het nu het moment is. Deze kans willen 
we grijpen. We werken toe naar verzelfstandiging, maar dat betekent dan ook echt loslaten. Dan geven 
we randvoorwaarden mee, bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit van het aanbod en aanpalende 
horeca. We hechten aan behoud van de lokale journalistiek en gaan hierover ook met RTV Meppel in 
gesprek.
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Concreet zetten we in op het volgende: 
•  Stimuleren van doorontwikkeling van evenementen
•  Bekijken van ons eigen subsidiestelsel ten aanzien van evenementen, waarbij eigen 

verantwoordelijkheid en innovatie belangrijk is 
•  Organiseren van de ondersteuning voor evenementen (inclusief een bijdrage voor veiligheid), 

bijvoorbeeld via eventdesk 
•  Koppelen van sportsubsidies aan onze maatschappelijke doelstellingen, zonder onderscheid in sporten
•  Stimuleren van samenwerking van de sportverenigingen
•  Bekijken hoe we de cultuurmiddelen het beste kunnen inzetten
•  In gesprek met de bibliotheek over versterking van de ontmoetingsfunctie door verplaatsing naar de 

binnenstad
•  Beter organiseren van taalondersteuning in de volle breedte en in gesprek met de aanbieders hierover
•  Toewerken naar verzelfstandiging van de Ogterop, onder randvoorwaarden 

Hijinx Theatre - Meet Fred (Puppet International - tweejaarlijks cultureel evenement met internationale allure)



Coalitieakkoord 2018-202224

Financieel solide
De economie biedt kansen en we zien dat er weer een wat positiever meerjarenperspectief ontstaat. 
Tegelijkertijd signaleren we ook dat er op onderdelen sprake is van forse overschrijdingen, die naar de 
toekomst toe vragen om keuzes. Het gaat dan met name om de leningenportefeuille, grondposities en 
sociaal domein. Hoewel we grote ambities hebben, vraagt dit om goede afwegingen. In het College 
Uitvoeringsprogramma zal daarom een financiële paragraaf uitgewerkt worden.

Ons financieel beleid blijven we gedegen en solide vormgeven. We hebben een begroting die meerjarig 
sluitend is. We zorgen ervoor dat we een (algemene) reserve hebben die in overeenstemming is 
met ons risicoprofiel, welke we voor de grondexploitaties aan de hand van een objectieve methode 
laten vaststellen. Daarnaast hebben we in de algemene reserve een vrije ruimte van 1%, een ruimte 
die niet bestemd is om de genoemde risico’s af te dekken. De reserve sociaal domein komt te 
vervallen. Bij ontschotten aan de voorkant hoort een ook aan de achterkant ontschotte reserve. 
Tegelijkertijd betekent het wel dat we kritisch kijken hoe we de risico’s in het sociaal domein moeten 
meewegen in het gehele risicoprofiel en daarmee samenhangend de algemene reserve. 

Uitgangspunt is dat financiële vraagstukken binnen het budget gerealiseerd worden en overschrijdingen 
worden zoveel mogelijk binnen een programma opgevangen. Onze schuldpositie laat meerjarig een 
dalende trend zien en daarmee versterken we de solvabiliteit.

Het streven blijft om de lasten voor burgers, bedrijven en organisaties zo laag mogelijk te houden. 
Tegelijkertijd willen we ambities realiseren. Dat brengt kosten met zich mee. We kijken eerst welke 
mogelijkheden er zijn om middelen hiervoor te vinden (subsidies, bezuinigingen). De keuze voor het 
mogelijk verhogen van belastingen is een last resort. 

We willen maximaal €100.000 per jaar beschikbaar stellen voor initiatieven uit de samenleving. 
We vinden het daarbij van belang dat wij regie hebben op het eindresultaat. Er moet een passende en 
evenwichtige verdeling plaatsvinden op basis van de doelstellingen uit ons coalitieakkoord. De precieze 
spelregels voor dit budget werken we daarvoor nog uit.

Concreet zetten we in op het volgende:
•  We werken zoveel mogelijk binnen vastgestelde budgetten
•  Begrotingsbewaking optimaliseren
•  Beoordelen hoe het risico sociaal domein mee moet wegen in het risicoprofiel 
•  De algemene reserve in overeenstemming brengen met het risicoprofiel
•  Verbeteren van de schuldenpositie en daarmee bijdragen aan de solvabiliteit 
•  Zo laag mogelijk houden van de lasten voor bewoners, bedrijven en organisaties
•  Beschikbaar stellen van maximaal € 100.000 voor initiatieven uit de samenleving
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Meppel is een relevante gemeente die sterk genoeg is om eigen keuzes te kunnen maken. Een gemeente 
ook met veel ambities. Ambities die veelal niet ophouden bij de gemeentegrens. Datzelfde geldt voor 
vraagstukken, die zich voordoen in een veel breder gebied dan alleen dat van de gemeente. Dat betekent 
dat Meppel actief wil inzetten op regionale samenwerking. We hanteren daarbij het uitgangspunt dat 
we dat doen vanuit inhoud en eigen agenda. Samenwerking is geen doel op zich. Het moet leiden tot 
een betere kwaliteit, meer efficiency of het creëren van kansen. We evalueren op meetbare criteria. 
Gerichte samenwerking betekent ook gericht naar buiten gaan. Dat betekent bestuurlijke inzet op de 
regio, maar ook kijken waar lobbyen kan werken. 

We hechten belang aan het continueren van de goede samenwerking met onder meer de provincie 
Drenthe en de regio Zwolle en kijken naar mogelijkheden om deze samenwerking nog verder te 
intensiveren. We zoeken samenwerkingspartners die met ons aan vraagstukken willen werken. Dat kan 
betekenen dat we voor verschillende vraagstukken, verschillende samenwerkingspartners zoeken. 
Altijd vanuit de inhoud geredeneerd. 

Het blikveld van Meppel is echter groter dan de regiogrenzen. Wij hechten ook belang aan de Haagse en 
Brusselse lobby bij onze economische, sociaal-economische en sociale agenda.

Positie in de regio
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Onze bestuursstijl

Met de samenleving
De samenleving verandert. Inwoners, bedrijven en instellingen positioneren zich anders in de 
stedelijke samenleving en willen een rol die daarbij hoort: kritisch en actief. Dat betekent dat we de 
ingezette lijn door willen zetten om samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen de Meppeler 
samenleving vorm en inhoud te geven. We waarderen initiatieven en kijken op welke wijze we daaraan 
mee kunnen werken. Waar mogelijk willen we meer vraagstukken op wijk- en dorpsniveau oplossen. 
Participatie zetten we bewust in, waarbij we aan de voorkant de verwachtingen managen. We zijn 
bereikbaar en benaderbaar. We zijn doortastend en willen lopende dossiers afronden en kansen pakken.

Met de raad
Het college staat open voor de raad en maakt optimaal gebruik van diens kaderstellende rol. Het college 
is bereikbaar en benaderbaar voor zowel coalitie- als oppositiepartijen. Een respectvolle omgang met 
elkaar is belangrijk. We willen meer werken met startnotities, waarbij de raad kaders kan meegeven.

We willen samen met de raad een agenda maken met onderwerpen die we gezamenlijk oppakken. Dit is 
een agenda die zich werkende weg verder kan invullen en waaraan we in overleg nieuwe onderwerpen 
kunnen toevoegen. Voorstel hiervoor is:

•  Innovatie in het sociaal domein: De zorgvraag wordt groter en complexer. Het is bovendien een 
uitdaging om een goede kwaliteit te blijven leveren, binnen de financiële kaders. Doorgaan op de 
ingeslagen weg vinden we dan ook geen optie. Innovatie is nodig, ofwel fundamenteel anders en 
slimmer organiseren. Gezien de impact willen we de denkkracht van de raad gebruiken, mede in het 
licht van de gezamenlijke aanpak tot op heden.

•  Kwaliteitsmanifest voor de stad: We stellen een kwaliteitsmanifest op, waarin we laten zien dat 
we het cultuurhistorische koesteren en tegelijkertijd ruimte bieden om nieuwbouw te plegen met 
inzet op kwaliteit van de stad. We ontwikkelen deze in samenspraak met de raad, vanuit haar 
kaderstellende rol.

•  Onderzoeksopdracht businesscase gracht Prinsenplein: We willen op een verantwoorde wijze een 
afweging maken over het al dan niet terugbrengen van de gracht op het Prinsenplein tot aan de 
Groenmarkt. We onderzoeken dit als een maatschappelijke businesscase. Dit vraagt aan de voorkant 
een goed geformuleerde onderzoeksopdracht, die we met de raad willen opstellen.

•  Havenontwikkeling: Vervoer over water wordt steeds belangrijker en biedt voor Meppel economische 
kansen. Voor de natte industrie, waaronder Oevers S, kiezen we in verband met de doorontwikkeling 
van Port of Zwolle voor een raadsbrede agendering van de havenontwikkeling.

•  Groenonderhoud: We vinden dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte omhoog moet 
en daar horen extra middelen bij. Het is aan de raad om de afweging te maken tussen het 
gewenste beheerkwaliteitsniveau van de openbare ruimte en de inzet van middelen daarvoor. 
Daarom agenderen we dit onderwerp raadsbreed.

•  Energietransitie: De transitie naar duurzame energie zien we als een kans. De opgave is groot en niet 
vrijblijvend. Het vraagt van ons een maatschappelijke afweging hoe we omgaan met deze nieuwe 
ruimteclaim in verhouding tot bestaande functies. Gezien de ruimtelijke impact en de omslag die het 
vraagt van de samenleving, agenderen we dit onderwerp raadsbreed.

•  Omgevingswet: De nieuwe Omgevingswet vraagt een integrale benadering van de fysieke 
leefomgeving en een andere manier van werken. Het samenspel tussen college, raad, 
eigen organisatie, andere overheden en samenleving gaat veranderen. We agenderen het onderwerp 
Omgevingswet voor de raadsagenda, om gezamenlijk de implementatie vorm te geven. 
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Dit zijn ook onderwerpen die voor de samenleving relevant (kunnen) zijn. Samen met de raad bekijken 
we of en hoe we participatie met inwoners, bedrijven en organisaties vormgeven.

Met de organisatie
Het college is politiek verantwoordelijk. Het college zal vanuit die verantwoordelijkheid nadrukkelijk 
richting geven. De bestuursstijl die we als open en benaderbaar typeren, wordt ambtelijk ondersteund 
en uitgedragen.

De ambtelijke organisatie heeft een open en meedenkende houding. Een organisatie die laagdrempelig is 
met medewerkers met één been in de samenleving en het andere been in de organisatie. Een ambtelijke 
organisatie die opgavegericht werkt. En die de ruimte zoekt om op creatieve wijze vragen op te lossen. 
Denken vanuit mogelijkheden. Afspraken die we maken, worden nagekomen. Kwaliteit staat centraal.

Voor de dienstverlening aan de bewoners en bedrijven geldt dat de basishouding is kijken wat 
kan, niet kijken naar wat niet kan. De dienstverlening aan bewoners wordt zo maximaal mogelijk 
vereenvoudigd. We kiezen daar waar het mogelijk is voor minder regels. We kijken we of de huidige 
openingstijden van de publieksbalie voldoen.

We willen de planvorming rondom de Omgevingswet versnellen en de sporen voor de raad en de 
organisatie bij elkaar brengen.
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Portefeuilleverdeling

Richard Korteland (burgemeester)

•  Algemene coördinatie
•  Openbare orde en veiligheid
•  Handhaving
•  Internationale samenwerking
•  Lobby en netwerken
•  Bovenlokale economische aangelegenheden
•  Citymarketing
•  Dienstverlening 
•  Personeel en organisatie
•  Project: 

 o ziekenhuis

Jaap van der Haar (SteM), 
eerste loco burgemeester

•  Financiën, inclusief grondexploitaties, inkoop 
en vastgoed 

•  Duurzaamheid, inclusief circulair denken, 
energietransitie en klimaatadaptatie, 
grondstoffeninzameling

•  Beheer openbare ruimte, inclusief water en 
riolering, reiniging 

•  Onderwijs 
•  Sport en gezondheid 
•  Kwaliteitsmanifest, inclusief cultuurhistorie
•  Contactwethouder: Koedijkslanden, 

Berggierslanden, Oosterboer, Ezinge 
•  Projecten: 

 o Berggierslanden
 o Revitalisering Koedijkslanden
 o Revitalisering Oosterboer

Roelof Pieter Koning (VVD), 
tweede loco burgemeester

•  Ruimtelijke ordening, incl. stadsontwikkeling 
en Omgevingswet

•  Binnenstad (incl. economie binnenstad) 
•  Vrijetijdseconomie en evenementen
•  Verkeer en vervoer, incl. parkeren en beheer 

wegen
•  Wonen 
•  Contactwethouder: Centrum, Nieuwveense 

Landen 
•  Projecten: 

 o Bleekerseiland
 o Het Vledder
 o Kromme Elleboog
 o Nieuwveense Landen en Danninge Erve
 o Stationsgebied 
 o Stad en Esch, Randweg

Henk ten Hulscher (CDA), 
derde loco burgemeester

•  Werk en inkomen (inclusief integratie)
•  WMO, inclusief stadsbus
•  Jeugd(zorg) 
•  Wijk- en dorpsgericht werken
•  Economie, inclusief bedrijfsterreinen, 

industrie, haven, Port of Zwolle, agrarische 
ondernemers

•  Cultuur
•  Contactwethouder: Nijeveen, Rogat, 

Broekhuizen, Schiphorst, Haveltermade 
(inclusief Watertorenbuurt)

•  Projecten: 
 o Havenontwikkeling Port of Zwolle
 o Noordpoort
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Ondertekening

Sterk Meppel

Elisabeth Bakkenes
Fractievoorzitter

VVD

Frank Perquin
Fractievoorzitter

CDA

Sandra Wolvekamp-Bloemert
Fractievoorzitter

Meppel, 28 april 2018

Jaap van der Haar
Wethouder

Roelof Pieter Koning
Wethouder

Henk ten Hulscher
Wethouder
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