
 

 
Van de redactie 
In juni hebben we zonder al te veel discussie de Jaarrekening van 2019 kunnen vaststellen. De accountant van 
de gemeente heeft een goedkeurende verklaring gegeven en alle technische vragen zijn naar tevredenheid 
beantwoord. Dat lijkt logisch, maar dat is het zeker niet. De Jaarrekening is de financiële verantwoording van 
het college over haar doen en laten. In het verleden zijn hier grote discussies over gevoerd tussen raad en 
college. En soms tussen de provincie en college. Maar sinds onze wethouder zich over de financiën ontfermt zijn 
er steeds minder discussies. Zeer positief dus! 
 
Als het goed is hebben we de laatste digitale raadsvergadering van dit jaar gehad. Vanaf september 2020 
vergadert de raad weer in het gemeentehuis met de nodige voorzorgsmaatregelen. Dat is voor het 
democratische proces wel zo goed. Digitaal is het moeilijker om even af te stemmen gedurende de 
beraadslagingen en tijdens de schorsingen.  
 
Wij wensen u een hele plezierige zomer en op 1 oktober ontvangt u de volgende Nieuwsbrief weer! 
 
Veel leesplezier 
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Gaan we Ogterop renoveren? 
In de vorige nieuwsbrief heb ik u al laten weten dat SteM de schouwburg graag zou behouden, maar dat we 

twijfels hebben of we dat wel kunnen betalen. Ons uitgangspunt is dat na de renovatie, de schouwburg 

ongeveer uit moet komen met de subsidie die ze nu ook krijgt. De vraag is dus of het na deze grote investering 

makkelijker of juist moeilijker wordt om inkomsten en uitgaven te balanceren, terwijl de culturele 

programmering op het huidige, hoge, niveau blijft. Het lijkt moeilijker omdat er meer geld naar stenen zal gaan 

maar misschien zorgen slimme combinaties en extern geld samen met het nieuwe gebouw wel voor meer 

publiek en wordt het juist makkelijker. De onderzoeken moeten dat duidelijk maken. Daarom hebben we met 

dat besluit ingestemd.  

Het amendement dat ik vorige maand had aangekondigd, om via een businesscase een antwoord op de vraag te 
krijgen of de schouwburg na renovatie levensvatbaar is, dienen wij vooralsnog nog niet in. De uitkomsten van 
de onderzoeken naar externe financiering en slimme combinaties moeten beschikbaar zijn en de wethouder gaf 
in antwoord op mijn vraag aan dat dit punt meegenomen wordt. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij het 
amendement in een later stadium alsnog indienen.  
 
En dan speelde nog het punt uit het voorgelegde besluit dat we ons ‘tot het uiterste gaan inspannen om de 
schouwburg te behouden’. In de commissie heb ik de wethouder een aantal keren bevraagd op wat hij daar nu 
precies mee bedoelde. Wethouder Henk ten Hulscher gaf aan dat er geen financiële connotatie is maar dat hij 
recht wil doen aan de schouwburg en zich tot het uiterste wil inspannen om de raad in stelling te brengen om 
tot een goed besluit te komen. Dat sluit goed aan bij wat Sterk Meppel belangrijk vindt. Uiterst belangrijk zelfs. 
Wij hebben het amendement om die regel uit het besluit te halen dan ook niet gesteund. Het amendement 
werd met meerderheid van stemmen toch aangenomen omdat men bang was dat deze besluitregel verkeerde 
verwachtingen kon wekken.    
  

 
Elisabeth Bakkenes 
 

Handen aan het bed 
Iedereen weet inmiddels dat er afgelopen jaar heel veel meer geld werd uitgegeven aan jeugdzorg dan er 
begroot was. Uit onderzoek bleek dat een groot deel van deze overschrijding kwam door achteraf declareren 
door de zorgverleners. Soms declareren ze wel een jaar later. Momenteel zijn er nieuwe afspraken gemaakt 
waardoor dit hopelijk niet weer kan gebeuren. Meer grip op de kosten binnen jeugdzorg was en is momenteel 
een belangrijk thema. Voor de raad was het duidelijk dat we dit verder wilden uitzoeken. Enkele raadsleden 
vormden een werkgroep om te kijken wat we als raad precies wilden weten.   
 
De Rekenkamercommissie (RKC) kreeg van de gemeenteraad de vraag om antwoord te vinden op de vraag: 
welk deel van het budget wordt er besteed aan directe jeugdzorg? En wat gaat er naar de overhead (het deel 
van een budget dat een organisatie aan haar eigen organisatie besteedt)?  
 
Deze vraag bleek lastiger te beantwoorden dan verwacht.  In gemeenten wordt de begroting middels het BBV 
(besluit begroting en verantwoording) uitgewerkt. Hierbinnen heeft jeugdwerk geen eigen hoofdstuk, de vele 
onderwerpen binnen het sociaal domein zijn verweven met elkaar. Ondanks dit heeft de RKC het onderzoek zo 
goed mogelijk uitgevoerd.  De overhead op jeugdzorg bleek volgens de berekeningen onder het landelijk 
gemiddelde, ongeveer 16%. Exact kon het niet berekend worden en daarom gaf de rekenkamer aan dat we het 
verder zouden kunnen laten berekenen. 
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Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat fraude eenvoudiger zou kunnen worden opgespoord en 
werden daarvoor enkele mogelijke oplossingen geboden.  Een ander advies was om met de zorgverleners 
binnen de regio afspraken te maken over hun overheadkosten.  
 
Het verder uitzoeken van onze gemeentelijke overheadkosten op jeugdzorg zal alleen maar leiden tot hogere 
overheadkosten en dat willen we zeker niet. Geld moet zoveel mogelijk naar handen aan het bed gaan. Sterk 
Meppel steunde een door de VVD ingediend amendement, om deze aanbeveling te schrappen. De andere 
adviezen van de rekenkamer zijn overgenomen.  Het college gaat dus aan de gang met de twee overgebleven 
aanbevelingen en zal ons in januari 2021 informeren over de voortgang.  

 

 
Gaby Geertsma 

Noordpoort 
Op de agenda van de raad stond het bestemmingsplan 
Noordpoort. Een plan met een vrij lange voorgeschiedenis, maar 
sinds Wout Liezen heeft aangegeven de scheepswerfactiviteiten 
op termijn te stoppen is het plan in een stroomversnelling 
geraakt. 
Minpunt was de grote hoeveelheid tekst van 1500 pagina’s! Dat 
deed enigszins afbreuk aan de goede inhoud. Sterk Meppel heeft 
zich positief uitgesproken over dit bestemmingsplan. Onze 
vraagpunten bij de raadsbehandeling beperkten zich tot 
kernpunten van Sterk Meppel over:  (1) geluid n.a.v. akoestisch 
onderzoek en (2) het betrekken van de inwoners van de wijk.  
Er waren nieuwe elementen naar voren gebracht in dit 
bestemmingsplan “nieuw jasje”. Zo was er een afwegingskader 
toegevoegd waaraan initiatieven van ondernemers aan zullen 
worden getoetst. Veel essentiële beoordelingscriteria van Sterk 
Meppel werden erin benoemd zoals behoud van natuurwaarden, 
groen, duurzame energieopwekking.  Ook waren we enthousiast 
dat alle financiële risico’s via een zogeheten kostenverhaal 
(vroeger heette dat planschade) bij initiatiefnemers wordt 
gelegd en niet bij de gemeente. Zeker in deze tijd voor ons 
cruciaal. 
Nu kan het college na vele jaren van voorbereiding aan de slag. 

Hopelijk leidt dit mooie initiatieven in het gebied. 
 

 
Martijn Groot Nibbelink 
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SteM en het onderwijs in Meppel 
Eén van de portefeuilles die we tijdens de coalitie onderhandelingen claimden was onderwijs en, zoals op al 
onze portefeuilles, willen we daar doelen mee bereiken.  Op de winkel passen past niet bij SteM. Nee we willen 
structureren en beleid achterlaten. Onderwijs is de eerste portefeuille waar dit eigenlijk (op een haartje na) 
klaar is. Er is veel werk verzet zoals u hieronder kunt lezen.   
 
Onderwijsachterstand  
We begonnen met het 100% inzetten van de onderwijsachterstand gelden. Met de voorschoolse voorzieningen 
spraken we over de financiering van de opvang van kinderen met minder draagkrachtige ouderen. We maakten 
goede afspraken en regelden het zo dat er voor de hele coalitie periode geen budget over bleef. Dat zou immers 
jammer zijn omdat het dan teruggestort wordt in de kas van het Rijk.  
 
Huisvesting scholen 
De tweede klus was het primair onderwijs. De raad ging twee maanden geleden akkoord met het integraal 
huisvestingsplan. Daarmee legden we de renovatie en nieuwbouw voor het primair onderwijs voor de komende 
15 jaar vast. Een nieuwe school in Nieuwveense landen, renovatie van het Stadskwartier, nieuwbouw voor de 
Reestoever school. SteM maakt zijn uitgangspunten waar. Een wijk moet een school hebben zodat kinderen 
dicht bij huis naar school kunnen en die school het sociale hart van een nieuwe wijk kan worden.  

Huisvesting Dingstede 
Het laatste stukje gebouw dat nu nog moet worden geregeld is de renovatie van Dingstede. Alle middelbare 
scholen van Meppel zitten dan mooi onderdak voor de komende 25 jaar. SteM vindt het belangrijk dat dat 
gebouw gerenoveerd wordt en aan de klimaateisen gaat voldoen. Daarvoor moet het budget dat de aad ter 
beschikking stelde een beetje opgerekt worden. Maar Dingstede heeft daar recht op. Zij moet qua 
accommodatie kunnen concurreren met Stad en Esch en het Greidanus. 

Verantwoordelijkheid dicht bij de werkvloer 
Ook ben ik hard aan het werk gegaan om het onderwijsoverleg te structureren. In plaats van een halfjaarlijkse 
Poolse landdag met al het onderwijs is de Lokale Educatieve Agenda (LEA) opnieuw ingericht. Alle sectoren 
hebben een representant benoemd die de problemen binnen hun sector oplossen met de onderwijs-
ambtenaren. Het onderwijs bestuurt, als het kan, zichzelf, want de verantwoording moet zo dicht mogelijk bij 
de werkvloer liggen. In het LEA-overleg bespreken we alleen nog onderwijs overkoepelende vraagstukken en 
punten waar de sector zelf niet uit komt. Iedereen blij en SteM tevreden met organisaties die 
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. 

Zorg voor kwetsbare kinderen gereorganiseerd 
Ook daar is veel gebeurd in de afgelopen twee jaar. We zijn gaan deelnemen aan het ‘eerste 1000 dagen’ 
project. We kennen iedere vrouw die zwanger wordt en brengen kansen en bedreigingen in kaart met de 
moeder. We helpen en coachen waar nodig. Gaat het kindje naar de voorschoolse opvang dan dragen we in 
overleg met de ouders of verzorgers de informatie over naar de voorschoolse opvang. De kindjes (of 
ouders/verzorgers) die extra zorg nodig hebben worden geholpen als dat nodig is. Gaan ze naar het primair 
onderwijs dan wordt, natuurlijk in overleg met de ouders, hun dossier mee overgedragen. SteM wil warme 
overdrachten van kinderen van de ene school naar de andere school.  

Binnen het primair onderwijs hebben we ook een nieuwe leerplichtambtenaar aangesteld. Dat is geen 
politieagent meer die de leerplicht controleert, al doet ze dat ook. Het werk gaat veel verder. Ze heeft oog voor 
de kwetsbare kinderen en kan een sociaal team organiseren rond een kind/ouders/verzorgers. Aan het eind van 
het Primair onderwijs vindt opnieuw een warme dossieroverdracht plaats naar het voortgezet onderwijs. Ook 
hier heeft de gemeente weer een leerplichtambtenaar die kan terugvallen op een sociaal team. Daarnaast grijpt 
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de leerplichtambtenaar in bij schoolverzuim via indringende gesprekken met de jongere. We zetten er alles op 
in dat iedereen op een goede manier de middelbare school afsluit. 

Dit proces eindigt met aandacht voor de groep van 18 tot 28 jaar. We hebben de afgelopen twee jaar veel 
geïnvesteerd in de reorganisatie van dat werk. Er staat nu een goed functionerend Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie voor voortijdige schoolverlaters. Zij hebben alle jongeren die zonder een kwalificatie de 
scholen verlaten in beeld. Ze hebben coaches, cursussen, trainingen etc. om al die jongeren weer naar school 
terug te leiden.  

En nu het hele onderwijsveld goed in de steigers staat komt er tijd vrij. Tijd om de doelen te realiseren op 
andere portefeuilles. 
 

 
Jaap van der Haar 
 

Welke toekomst gaan we tegemoet? 
Nederland heeft niet alleen te maken met een nieuw virus maar ook met onbekende gevolgen van de Lock 
down. Het college heeft dit jaar daarom geen Perspectiefnota gemaakt waarin de plannen voor het komende 
jaar uiteengezet worden. Ze vonden de financiële vooruitzichten te onzeker. Maar er moet wel een begroting 
komen en natuurlijk wil de gemeenteraad daar sturing aan geven. Daarom stelde het college voor dat we in 
september een conceptbegroting zouden bespreken en waar nodig bijsturen. Dat leidt dan in november tot een 
definitieve begroting. Dat voorstel was aanleiding voor veel debat. Veel fracties willen nóg eerder kaders 
meegeven.  
Natuurlijk is de toekomst onzeker nu ons voortrazende economische systeem is ontspoord en alles stillag. De 
kans dat er een crisis komt en mensen werkloos worden is inderdaad aanwezig. Maar er zijn ook berichten dat 
sommige bedrijven juist door de crisis een enorme groei doormaken en andere nieuwe markten aanboren. 
Volgens experts zou het noorden ook economisch minder getroffen worden. Deskundigen spreken elkaar dus 
tegen. Hoe kun je dan sturen als je nog niet weet wat er gaat gebeuren? Dat wordt koffiedikkijken.  
Namens SteM heb ik in de commissie de stelling verdedigd dat we ‘onzekerheidsvaardig’ moeten worden en 
hopen dat er in september iets meer zekerheid is over de gevolgen van de Lock down zodat we de juiste input 
kunnen geven.  
Daar ben ik niet in geslaagd. Het overgrote deel van de raad wilde op voorhand kaders mee geven. Er werden 
vier moties ingediend om allerlei sectoren van (mogelijk door te voeren) bezuinigingen te vrijwaren, de 
werkgelegenheid te stimuleren en ‘aandacht te hebben voor kwetsbare groepen’. Omdat de behoefte aan 
kaders zo breed leefde heeft de fractie uiteindelijk besloten om de motie te steunen. Net als we de motie 
hebben gesteund om bij inwoners en ondernemers na te gaan welke gevolgen ze nu ondervinden en in de 
toekomst verwachten. Maar dat zult u van ons, als inwonerspartij, ook niet anders verwachten.  
In september komt de begroting opnieuw aan de orde in de extra vergadering rond de conceptbegroting.  
 
 

 
Elisabeth Bakkenes 
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Ontsluiting NvL 
Nieuwveense Landen verdient een goede ontsluiting. Daar strijdt SteM al jaren voor. In het voorgestelde en 
aangenomen plan zijn 2 ontsluitingswegen zichtbaar; de oostelijke -en de westelijke ontsluitingsweg die elkaar 

treffen op een rotonde in het 
midden van de wijk. Daar 
waar in de toekomst ook de 
school komt te staan 
inclusief overige sociale 
wijkgebonden gebouwen. 
Voor SteM een welover-
wogen en toekomstgerichte 
ontsluiting. 
 
Op 2 punten hebben we het 
plan moeten bijsturen 
middels een amendement en 
een motie die beiden 
unaniem in de raad zijn 
aangenomen. Het ging 
daarbij om de ontsluiting van 
de watertoren en het 
loonbedrijf. Ook de 
Dorpsvereniging Nijeveen 
heeft belangrijk werk 
verricht door aandacht te 
vragen voor de fietsers die 
via de ontsluitingsweg en 
rotonde van Nijeveen naar 

Meppel (en vice versa) gaan. Via een toezegging van het college zal hier een veilige oversteek gerealiseerd 
worden. Ook wordt de snelheidslimiet op beide ontsluitingswegen maximaal 60 km/h. Dat is goed voor de 
omwonenden en de veiligheid.  
Er zijn nog tal van details die uitgewerkt moeten worden, maar het centraal stellen van de fietser en het 
toekomst bestendig inrichten van de wegen (bijvoorbeeld ook aansluitend op de Noordpoortontwikkeling) 
maken dit tot een duidelijke visie. 

 

 

 

 

Klaas de Vries 
 

De tijd gaat snel 
Nu het voorstel van de oostelijke ontsluiting van Nieuwveense Landen, Nijeveen en het achterliggende gebied 
door de raad is aangenomen komt het volgende probleem aan de orde: het verkeer op de Dorpsstraat.  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de door Sterk Meppel bedachte variant van een korte ontsluiting maar een 
langere route aangelegd die aansluit op de Steenwijkerstraatweg. Hierdoor moeten automobilisten via een lus 
weer terugrijden naar de nieuw aan te leggen rotonde in N375. Dit zu ervoor kunnen zorgen dat inwoners van 
Nijeveen die naar de A32 willen geen gebruik gaan maken van deze weg maar ervoor kiezen om via de 
Dorpsstraat naar de A32 te gaan waardoor het verkeer in de Dorpsstraat teveel toe gaat nemen.  
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Nu zijn er sinds 2014 al gesprekken opgestart door enkele raadsleden van Sterk Meppel, CDA, Dorpsvereniging 
en bewoners om het probleem ‘Dorpsstraat’ en daarbij de ontsluiting voor het landbouwverkeer voor de landen 
achter de woonwijken op te lossen. We zijn nu 6 jaar verder en er is nog geen enkel resultaat bereikt. Dit mede 
als gevolg van wisselende ambtenaren en verschil van mening tussen de bewoners hoe de weg ingericht moet 
worden. Hopelijk wordt er door dit besluit nu eindelijk vaart achter gezet. Een mooie klus voor de nieuwe 
wethouder. 

 

 

Frans Venema 

 
Ambitie stationsgebied: grootstedelijke uitstraling en geen fietstunnel 
Er wordt soms gezegd dat politiek saai is. Dat was deze maand in mijn portefeuille zeker niet het geval met 
onderwerpen als Ogterop en het Stationsgebied. In de ambitie voor dat stationsgebied zitten veel mooie 
elementen. Omwonenden en wijkplatform zijn, net als ondernemers en andere belanghebbenden betrokken bij 
het bespreken van de mogelijkheden voor vijf deelgebieden. Dat heeft rond het deelgebied ‘directe 
stationsomgeving’ geleid tot een mooie ambitie: de organische ontwikkeling. Jammer genoeg zijn de 
omwonenden en wijkplatform blijkbaar niet geconsulteerd bij het vaststellen van de voorkeursvariant van het 
college. Omwonenden en wijkplatform hadden bij het deelgebied ‘Kraton en Bekinkbaan’ liefst gekozen voor 
een tunnel en haventje maar begrepen dat dit i.v.m. de financiële reikwijdte van de gemeente niet realistisch 
was. Maar de grootstedelijke uitstraling waar het college in dit gebied nu voor kiest, is het tegenbeeld van het 
gezellige haventje. Daar lijkt de stem van investeerders, die volgens inmiddels ex-wethouder Koning al staan te 
popelen, doorslaggevend te zijn.  
 

 

Net als op de MULO locatie aan het Vledder wil het 
college in het Stationsgebied veel en hoog bouwen. 
Rond de Bekinkbaan en de Leonard Sprengerlaan 
wil ze zelfs voor een ‘grootstedelijke uitstraling’ 
gaan. Maar hoogbouw in de nabijheid van de 
huisjes aan de Gasgracht, het Kraton, Oosteinde en 
de Leonard Sprengerlaan kan afbreuk doen aan het 
karakteristieke van deze buurtjes. Meppel wil graag 
een stadje met karakter zijn. Beeldkwaliteit en 
bescherming van cultureel erfgoed zouden daarom, 
als vanzelfsprekend bij iedere ambitie en ieder plan 
meegenomen moeten worden. Het lijkt er nu op dat 
je daar via een soort Almere entree naartoe moet 
rijden. Daarom hebben wij samen met de CU een 
motie ingediend om bij de uitwerking van de 
ambitie nadrukkelijk richting te geven aan kwaliteit 
en erfgoed. Ik heb het college ook laten weten dat 
SteM op dit onderdeel zeer kritisch zal meekijken en 
niet vanzelfsprekend haar steun zal geven omdat 
we instemmen met de uitwerking van de ambitie. 
Die motie werd unaniem aangenomen.  
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Alweer die fietstunnel Meppel-zuid – Ezinge 
In de visie voor het stationsgebied wordt ook nadrukkelijk gekozen voor een gelijkvloerse fietsverbinding. Puur 
om het verschil in kosten. En eerlijk is eerlijk: die zijn groot. Waar je bij een fietstunnel al snel aan miljoenen 
moet denken kost de gelijkvloerse fietsverbinding enkele tonnen. Toch zet de fractie van Sterk Meppel daar 
vraagtekens bij. Want hoe veilig is dit? Uit gegevens blijkt dat er minimaal 700 scholieren ’s ochtends via deze 
overgang naar het scholencomplex op Ezinge zullen fietsen, en ’s middags weer terug. Voeg daar nog de fietsers 
bij die naar het ziekenhuis en Oosterboer deze route gaan gebruiken en je komt gemakkelijk tot 2500 
fietsbewegingen per dag, of meer. Net voor de spoorbomen sluiten kan dat tot hele onveilige situaties leiden. 
Tientallen jongeren die geduldig gaan staan wachten tot de spoorbomen weer opengaan?   
SteM heeft daarom samen met de CU een amendement ingediend waarin we het college vragen om ook de 
optie van een fietstunnel nogmaals te onderzoeken op mogelijkheden en kosten. De oude plannen waren van 
10 jaar geleden en de technische ontwikkelingen gaan snel. Bovendien wilden provincie en NS grote 
substantiële bijdragen doen om de overweg bij de Reeststouwe te sluiten. En enkele dagen voor de bespreking 
heeft het kabinet ook nog eens 25 miljoen beschikbaar gesteld om de veiligheid op het spoor te vergroten. Het 
college ontraadde het amendement ‘ten stelligste’ maar een meerderheid van SteM, CU, PvdA, D66, GL en SP 
besloot anders en nam het amendement aan.  
 
Fietsers op de Bekinkbaan?  
Dit lijkt ons typisch zo’n idee dat achter de tekentafel bedacht is door mensen die zich niet realiseren hoe stijl 
die Bekinkbaan voor de gemiddelde fietser is. Waar getrainde raadsleden als Eduard Annen en Jan van de 
Woerdt het klimmetje met gemak maken, zal de gemiddelde fietser de Bekinkbaan na een eerste poging links 
laten liggen. We hebben het college meegegeven dat ze daar nog maar eens goed naar moeten kijken.  

 
Elisabeth Bakkenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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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