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Van de redactie
Sinds dit jaar is de papieren afvalkalender van de Gemeente vervangen door de Meppel Afval App. Hoewel dit voor veel
mensen “omdenken” vereist, is het toch een goede ontwikkeling. De App kan eenvoudig geactualiseerd worden en je
krijgt zelfs ’s morgens een berichtje dat de container aan de weg moet worden gezet. Heel handig dus. Maar er is nog een
functionaliteit; je kunt met de App meldingen maken. Als een lantaarnpaal het bijvoorbeeld niet doet kan dit bij het
onderwerp Verlichting aangegeven worden met de exacte locatie. Of een losse stoeptegel. Of afval naast de
ondergrondse container. Super handig en reken maar dat de Gemeente direct actie onderneemt!
En mocht er volgens u een trend zichtbaar zijn in de meldingen, dan kunt u dit natuurlijk altijd aangeven richting de fractie
van SteM. Wij zullen dan proberen uw geluid in de politieke arena te laten klinken!

Veel leesplezier

Klaas de Vries
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Op zoek naar Balans
In één van de vorige nieuwsbrieven schreef ik een stukje over het interventieplan. Het plan dat de
gemeenteraad zou moeten helpen om de balans te vinden tussen financiën en zorg verlenen in het sociaal
domein. De afgelopen weken zijn we met enkele woordvoerders op zoek gegaan naar wat we nodig hebben om
dit te realiseren. Al snel waren we het eens dat we meer concrete informatie nodig hadden om goed te kunnen
sturen. Daarom werd door enkele fracties een motie vreemd ingediend. Hierin werd gevraagd om concreter te
zijn over de stand van zaken op de korte termijn en op de lange termijn en dit vooral op financieel gebied.
Natuurlijk wil Sterk Meppel dat het interventieplan concreter wordt zodat we weten waar we nu staan en waar
we naar toe gaan. Bijvoorbeeld hoe gaat het nu met het project van de praktijk ondersteuners huisartsen. Hang
daar de huidige cijfers aan zodat we zien wat het kost, want we zijn nu eenmaal Hollanders, maar ook wat het
brengt. Maar dat is niet alles waarop gestuurd moet worden. Sterk Meppel wil vooral goede zorg voor wie dat
nodig heeft en inzetten op innovatie. Het blijkt nu al dat innovatieve preventieve manieren van werken
uiteindelijk er voor zorgen dat er betere zorg ontstaat en dat het uiteindelijk minder kost.
Na het debat in de raad met de indieners van de motie werd besloten om deze om te vormen. Er werd besloten
om een Klankbordgroep op te zetten die grip moet krijgen op wat er speelt in het sociaal domein. Binnen die
Klankbordgroep met mensen die financieel kijken en mensen die inhoudelijk kijken zullen we met de juiste
informatie onze weg gaan zoeken naar balans in het sociaal domein.

Gaby Geertsma
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Wij zijn blij! Up-date gladheidsbestrijding
In september 2018 hebben we het in de gemeenteraad gehad over gladheidsbestrijding in Meppel.
Naast dat we een besluit namen over een nieuw routebegeleidingssyteem en een nieuw strooi management
systeem zat ook het draaiboek voor gladheidbestrijding bij dit besluit. We waren blij met het nieuwe route- en
strooimanagement systeem want dit zorgt voor meer veiligheid, een besparing van plm. 20% op strooizout en
daarmee dus geld, vervuiling en belasting van ons milieu (leefomgeving).
Maar in het draaiboek zat voor ons wel een zorg. Het bleek namelijk dat scholen niet standaard in de eerste
rijroute werden meegenomen. Hierdoor konden bij sommige scholen gevaarlijke situaties ontstaan doordat ‘s
morgens vroeg sneeuw en ijs werden vast gereden. Wij hebben de wethouder toen gevraagd om dit te bekijken
en hier actie op te ondernemen. Dat is inmiddels gebeurt. Alle logische aanrijroutes rondom scholen zijn nu
opgenomen in de eerste route.
Wij willen daarom onze dank uitspreken naar onze wethouder dat hij dit zo snel heeft opgepakt en uitgewerkt
en we willen de medewerkers van de gemeentewerf heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor onze
veiligheid. Wij ouders kunnen onze kinderen nu veiliger naar school brengen tijdens gladde
weersomstandigheden.

Nog meer goed nieuws! Up-date CV ketels gemeentewerf
Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2019 hebben we het college opgeroepen om
voor 31 december 2018 met een beleidsvoorstel te komen met duurzame energievoorzieningen en oplossingen voor gemeentelijke gebouwen.
Het plan om nieuwe CV ketels op de gemeentewerf te plaatsen is daardoor van de baan. De inzet is nu om
levensduurverlengende maatregelen te treffen zodat er ruimte ontstaat om onderzoek te doen naar meer
duurzamere mogelijkheden. Daar zijn wij blij mee. Als gemeente moeten we juist een voorbeeldfunctie willen
aannemen met betrekking tot de energietransitie.

Madelinde Visscher
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Groener Meppel van start!
Zoals Sterk Meppel beloofde tijdens de verkiezingen ben ik hard aan het werk om het groenonderhoud te
verbeteren. Daar heeft de gemeenteraad ook extra budget voor gegeven en dat is hard nodig. De gemeente
heeft maar liefst 330 hectare openbaar groen, 27.600 bomen, 3 sportparken en 2 begraafplaatsen in
onderhoud.
Met dat extra geld gaan we het onderhoudsniveau van de openbare ruimte omhoog brengen; het bermbeheer
met bomen en beplanting ecologisch inrichten en een bewuste afweging maken of bomen wel of niet gekapt
worden. Voor 2019 en 2020 is elk jaar € 250.000 extra beschikbaar. Daarna bekijken we met elkaar hoe we
verder gaan.
Maar de gemeente kan het niet alleen doen. Daarom komt er een gesprek over welke keuzes we gaan maken in
de openbare ruimte; een onderzoek naar de tevredenheid van inwoners over het onderhoud; en vragen aan
inwoners en agrariërs wat zij kunnen doen voor onderhoud van het buitengebied en randen van de stad. Er
wordt met wijkregisseurs gesproken en de wijkwethouders zullen hun wijkplatforms bevragen wat zij belangrijk
vinden en wat het eerst - samen - kan worden aangepakt.
Aan de Industrieweg zijn we inmiddels begonnen met beter onderhoud van de randen van de bestrating. Dat
laat goed zien hoeveel netter het straatbeeld meteen is. In de binnenstad gaat het juist om beleving met minder
verrommeling en meer aandacht voor groen en waterelementen. De groene ruimte is zo belangrijk voor
bewegen en ontmoeten, recreëren, gezondheid en duurzaamheid.
Sterk Meppel wil in het beheer van groen meer natuurwaarde realiseren, met bloemrijke stroken. Redenerend
vanuit ecologische principes en natuurlijke processen. Ik laat ook onderzoeken hoe biodiversiteit én een net
beeld van de openbare ruimte samen kunnen gaan.
Nu ik zo intensief bezig ben met het groenonderhoud zie ik overigens ook met hoeveel ervaring, inzet,
vakmanschap en vooral liefde voor de natuur dat in Meppel wordt gedaan door de medewerkers die daarmee
bezig zijn.

Jaap van der Haar

Nieuwsbrief Februari 2019

Pagina 5 van 6

De Audit commissie
Ongeveer 4 keer per jaar komt de auditcommissie bijeen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn altijd van financiele
aard of hebben te maken met de interne organisatie van de Gemeente. In Januari heeft de Auditcommissie vergaderd
over het interim verslag van de accountant BDO over de interne organisatie van de gemeente en over een financieel
toezicht brief van de provincie.
BDO geeft punten aan die aandacht behoeven in de Administratieve Organisatie van de Gemeente Meppel. De 4 punten
die extra aandacht behoeven zijn:
1. Management Override
2. Betalingsrisico’s
3. Waardering GREX
4. Gevolgen van ongeautoriseerde handelingen
Onze wethouder Jaap van der Haar heeft natuurlijk aangegeven om werk te maken van deze punten.
Ook de brief van de provincie vraagt om actie van de wethouder. In de brief schrijft de provincie dat Meppel voor 2019
onder repressief toezicht staat. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat we minder streng gecontroleerd worden en er
dus meer ruimte is voor flexibiliteit. Maar er zijn opmerkingen:
1. Volgens de provincie is het opgenomen risico voor grondexploitaties geen goede afspiegeling.
2. Conform de BBV moeten alle gronden voor eind 2019 gewaardeerd worden tegen de marktwaarde. Het is de
verwachting dat dit leidt tot een waardevermindering. Deze effecten moeten in het financiële jaar 2019 worden
verwerkt.
3. Het Interventieplan Sociaal Domein heeft pas financiële effecten in de periode 2020-2023. Dus in 2019 is alleen
een tegenvaller te verwachten en geen meevallers uit bijvoorbeeld innovaties
4. De kwaliteitsniveaus van het onderhoud van kapitaalgoederen worden herzien. Tevens moet het onderhoudsplan
Wegen worden geactualiseerd. Dit kan tot extra financiële uitgaven leiden
5. Het gepresenteerde weerstandsniveau is onvoldoende en niet volledig
Bovenstaande opmerkingen geven aan dat de provincie bezorgd is over de financiele situatie van de gemeente Meppel en
dat actie nodig is. De verwachting is dat we in 2019 en de daaropvolgende jaren moeten gaan bezuinigen. Dat gaat ons
dwingen om keuzes te maken met de nodige consequenties. En met de nodige politieke spanningen.

Klaas de Vries
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De inhoud van de Nieuwsbrief bevat informatie vanuit de SteM-fractie en
is beSteMd voor leden van Sterk Meppel, als ook donateurs en
belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld.
Aanmelden (of afmelden) voor de Nieuwsbrief kan per e-mail via:
kjdevries@planet.nl
Inhoudelijke reacties kunt u sturen naar de desbetreffende auteurs.
Voor algemene opmerkingen richt u zich tot
kjdevries@planet.nl
Foto’s (tenzij anders vermeld) uit eigen archief (of publiek domein).

Volg ons op Facebook, Twitter en YouTube:
www.facebook.com/SterkMeppel/
twitter.com/sterkmeppel
www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel
Sterk Meppel | vlogs op You Tube
Ga naar www.youtube.com en zoek naar Sterk Meppel.
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