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Namens bestuur, fractie en de redactie van deze nieuwsbrief
wensen wij u een voorspoedig en gezond 2017 toe
Het was politiek gezien erg rustig in de laatste maanden van 2016. Er stonden
nauwelijks onderwerpen op de agenda. Waarschijnlijk moest iedereen een beetje
bijkomen van het drukke jaar waarin we een nieuwe burgemeester hebben
gezocht en gevonden. Bovendien is plotseling een groep ondernemende
Meppelers opgestaan die grootse plannen voor Meppel ontwikkelt.

● Elisabeth Bakkenes,
fractievoorzitter
e.bakkenes@meppel.nl

Toch is er nog genoeg interessants te lezen. Bijvoorbeeld over de (allereerste) motie
van Eduard. Wij wilden graag een onderzoek naar het kunstgras en de
kankerverwekkende vulstoffen die daarvoor worden gebruikt. Helaas kreeg hij geen
steun. Een gemiste kans voor de raad.
Ook hebben wij ons best gedaan om de samenwerking tussen ombudsvrouw en
gemeenteraad beter vorm te geven. Daarover kunt u in mijn artikeltje wat meer
lezen. En ook Henk en Frans hebben een bijdrage geleverd. Een korte nieuwsbrief
dus. Maar ik wens u toch veel leesplezier. <terug>

Sociale ombudsvrouw bemiddelt, helpt en toetst regels
Sterk Meppel vindt het belangrijk dat inwoners van Meppel een laagdrempelig en
onafhankelijk aanspreekpunt hebben als er problemen of vragen zijn bij de
uitvoering van Participatiewet, Jeugdwet en WMO. Daarom is twee jaar geleden
een sociale ombudsvrouw aangesteld bij wie u terecht kunt voor hulp en
bemiddeling; zij toetst of de gemeente de wetten volgens de regels uitvoert en zij
adviseert de gemeenteraad als zij tekortkomingen constateert.

● Elisabeth Bakkenes,
fractievoorzitter
e.bakkenes@meppel.nl
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Evaluatie | Na twee jaar is het werk van de ombudsvrouw geëvalueerd en is
besloten dat zij nogmaals een aanstelling voor twee jaar krijgt. Wat ons betreft mag
die aanstelling zelfs permanent worden. Er komen nog veel veranderingen in het
sociale domein op ons af. Die verlenging neemt niet weg dat er aan de werkwijze
wat verbeterd kan worden. De ombudsvrouw houdt spreekuur in Het Palet, maar is
daar niet goed te vinden. Ook de telefonische bereikbaarheid is onvoldoende.
Die punten worden nu aangepakt.
Onafhankelijkheid | Daarnaast is het belangrijk dat er goed gebruik wordt gemaakt
van de bevindingen van de ombudsvrouw en duidelijk is dat zij volkomen
onafhankelijk werkt. Daarom hebben wij samen met de PvdA, D66 en ChristenUnie
een amendement ingediend om de informatievoorziening en verantwoordelijkheid
naar de raad te verbeteren. De halfjaarlijkse rapportages van de ombudsvrouw
komen voortaan rechtstreeks naar de gemeenteraad en niet meer via de
verschillende schijven van de klachtenfunctionaris en wethouder/college.

Vast overleg | Bovendien komt er een vast overleg tussen de sociale ombudsvrouw
en de griffier. De griffier zorgt er dan voor dat belangwekkende signalen meteen bij
de raad terecht komen. Dit amendement werd unaniem aangenomen.
Een grote stap vooruit als het gaat om de kaderstellende en controlerende functie
van de raad. <terug>

Bezorgd om Stad & Esch
Na het vertrek van Stad & Esch van het Zuideinde begon een ongewisse periode
voor de verlaten schoolgebouwen. Alles wat de school niet had meegenomen
werd aan de hoogste bieder meegegeven. Dat sommige dingen moesten worden
losgesloopt vormde daarvoor geen beletsel.

● Henk Schoemaker
h.schoemaker@meppel.nl

Van herontwikkeling naar verkoop naar ...? | Daarna was het wachten op een
nieuwe bestemming. In eerste opzet was met Woonconcept besproken dat zij het
mochten herontwikkelen. De gemeente had die inkomsten ook alvast meegenomen
in het financieringsplaatje van de nieuwbouw op Ezinge. Dat ging echter niet door
en sindsdien is de gemeente op zoek naar een koper voor de panden. Dat ging niet
erg vlot. Het pand aan de Randweg werd ondertussen ook nog getroffen door
vandalisme. Op vragen van Sterk Meppel naar de stand van zaken, kregen we van
de wethouder te horen dat er eerst een taxatierapport moest worden opgesteld.
Toen zich vrij recent een potentiële koper aandiende voor de panden aan het
Zuideinde leek dat ons zeer de moeite waard. Maar de wethouder hield de boot af.
Onze vraag naar het taxatierapport werd getroffen door een botte weigering. Hij
wilde de hoogte niet prijsgeven. Dat raadsleden geheimhouding opgelegd kan
worden bij gevoelige informatie veranderde daar niets aan.
Monumenten | Het Klokkehuis aan de Groenmarkt kreeg de status van
gemeentelijk monument. Ook al zat de projectontwikkelaar die daar eigenaar van is,
daar helemaal niet op te wachten. Voor de panden aan het Zuideinde heeft het
Cuypersgenootschap de status provinciaal monument aangevraagd. Volgens een
artikel in de Meppeler Courant, zat het college op zijn beurt ook daar niet op te
wachten. En wederom was dat voor Sterk Meppel reden om de wethouder te
vragen om toch vooral die procedure af te wachten en niet snel voor die tijd tot
verkoop over te gaan. De wethouder garandeerde dat er aan het uiterlijk van de
panden niets mag worden veranderd. Ook niet door een nieuwe eigenaar.
Bezorgd | We wachten nu bezorgd de ontwikkelingen af. <terug>

Niet tevreden met uitkomsten onderzoek Kunstgras
‘Spelen op kunstgras is veilig’ was de uitkomst van het RIVM onderzoek naar de
kwaliteit van de granulaatkorrels in kunstgras. Helaas waren de granulaatkorrels
van de drie Meppeler betrokken kunstgrasvelden niet meegenomen in het
landelijke onderzoek. Bovendien gaf het RIVM zelf ook al aan dat er geen volledig
beeld van de situatie was en dat er eens goed gekeken moet worden naar de
bestaande normen; die zijn namelijk voor industrieel gebruik.

● Eduard Annen
e.annen@meppel.nl

Onderzoek | Om die reden wil Sterk Meppel een onafhankelijk onderzoek naar de
kwaliteit van de Meppeler granulaatkorrels. In de desbetreffende motie vroeg SteM
ook om de vervanging van het rubbergranulaat naar voren te halen. Wat SteM
betreft moet deze kankerverwekkende troep zo snel mogelijk worden vervangen
door bewezen veilige alternatieven.
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Opdracht aan wethouder | Helaas was de raad het niet eens met de motie en
stemden de andere fracties unaniem tegen. Wel kreeg wethouder Koos de Vos de
opdracht om vóór 31 maart een overzicht te geven van de gevolgen en de kosten
van het eerder vervangen van de korrels. Met veel tegenzin zegde de PvdAwethouder toe dit te doen. Ongelooflijk hoeveel moeite hem dit kostte, terwijl wij
het wel over de volksgezondheid van veel inwoners hebben.
We gaan door | Ondanks dat de gemeenteraad niet met de motie instemde, gaan
wij toch door. Voetbalverenigingen Alcides en FC Meppel willen ook graag dat het
rubbergranulaat zo snel mogelijk wordt vervangen door een volkomen veilig
alternatief. We wachten nog even op de uitwerking van de toezegging van de
wethouder en gaan daarna in overleg met de clubs verder aan de slag. Ook het
programma Zembla dat onze acties volgt houden wij op de hoogte. <terug>

Wat gaat goed en wat kan beter
Oosterboer
Dat is de vraag waarmee wij de komende tijd mee de straat op gaan om in
gesprek te gaan met de inwoners van de diverse wijken, het dorp en het
buitengebied. De laatste keer waren de raads- en fractieleden aanwezig in het
winkelcentrum Oosterboer.

● Frans Venema
f.venema@meppel.nl

Bovengenoemde vraag wordt zeer positief ontvangen en wij krijgen dan ook alle
waardering voor deze positieve benadering. Ondanks het feit dat sommige mensen
het druk hebben met inkopen, ontstaan er interessante gesprekken. Ook hier hoen
wij de roep om meer laadpunten voor de elektrisch aangedreven auto’s en
ontkomen wij niet aan het probleem van het groenonderhoud. Dat is en blijft een
hot item. Een evaluatie van het KOM ( Kwaliteit op Maat) is dan ook dringend nodig.
In het algemeen zijn de inwoners van de Oosterboer wel gelukkig met hun wijk,
al zal de roep om verbetering altijd wel aanwezig blijven.
In januari zet Sterk Meppel de gesprekken voort in de Koedijkslanden. <terug>

Meer weten over art. 32 vragen, amendementen en moties?
Klik op Ctrl/afbeelding en u vindt de volledige teksten ervan.
Daar vindt u ook de vergaderkalender, agenda’s en verslagen
van Gemeenteraad en commissies.
En zelfs hoe u de vergaderingen live kunt volgen.

Deze nieuwsbrief is beSteMd voor leden van Sterk Meppel, donateurs
en belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld.
Aanmelden (of afmelden) voor de nieuwsbrief kan per e-mail via:
Secretariaat@SterkMeppel.nl
Inhoudelijke reacties kunt u sturen naar de desbetreffende auteurs.
Voor algemene opmerkingen richt u zich tot Secretariaat@SterkMeppel.nl
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Foto’s (tenzij anders vermeld) uit eigen archief (of publiek domein).
Volg ons op Facebook en Twitter:
https://www.facebook.com/SterkMeppel/
https://twitter.com/sterkmeppel
Nieuwsbrief 2e jaargang nr. 3

3

