
 

 
Van de redactie 
We zijn weer gestart! 
Na een lange tijd hebben we weer een fysieke vergadering gehad in de “Corona-proof” Raadszaal van het 
gemeentehuis. Het is wennen omdat er een aparte opstelling is gecreeerd, waarbij niet iedereen elkaar aan kan 
kijken. Maar wat is het fijn om even te kunnen schorsen en even te overleggen! 
 
De gemeenteraad en het college werken volgens een Plan en Control cyclus. Dat wil zeggen dat er een Plan 
gemaakt wordt (de Perspectief nota met daaruit voortvloeiend de financiele begroting) en dat middels de 
Bestuursrapportage en de Jaarstukken gecontroleerd wordt. Als gevolg van Corona is de Perspectiefnota niet 
opgesteld en dus moest de financiele begroting 2021 op iets anders gebaseerd worden. Elisabeth geeft in deze 
Nieuwsbrief aan hoe dit gedaan is. 
 
Afgelopen zaterdag zijn we weer met de bakfiets in de stad geweest. Dit “struinen” levert altijd veel reacties, 
tips en opmerkingen op, die wij vervolgens in de Raadszaal gebruiken. Ditmaal hebben we samen met 
actiegroep Steenbreek in de stad gestaan omdat wij groot voorstander zijn van deze actie.  

 
Veel leesplezier 
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Fractie heeft volste vertrouwen in integriteit wethouder 
Eerder dit jaar werd bekend dat de Belastingdienst in vele dossiers die opgevraagd werden zaken heeft 
weggelakt. De verdenking is dat dit gedaan werd om eigen fouten te verdoezelen en/of mensen met opzet te 
benadelen. Ook wethouder Jaap van der Haar is verantwoordelijk voor het weg laten lakken van stukken uit een 
mail. Dat was een flinke fout. De motivatie om dit te doen was echter tegengesteld aan die van de 
Belastingdienst. 
 
De impasse doorbroken?  
De ambtelijke organisatie wilde de mail niet beschikbaar stellen omdat het een ambtelijke mail was en er 
elementen inzaten die nog niet tussen gemeente en Prorail zijn afgehandeld. Jaap wilde, als interim 
portefeuillehouder (het dossier was van wethouder Koning en nu van wethouder Van Ulzen), de impasse 
doorbreken, GroenLinks zoveel mogelijk info geven en gaf daarom opdracht de niet ter zake doende elementen 
weg te lakken. Die intentie tot zoveel mogelijk informatie delen is hem opgebroken en door Anouk de Vlieg van 
GroenLinks niet in dank afgenomen. Dat is een pijnlijke les. Het gaat in de politiek niet om goede bedoelingen 
maar om het volgen van de regels. 
 
Weggelakt 
Uit vergelijking van de stukken blijkt dat er inderdaad technische informatie weggelakt is over de ligging van het 
baanvak en aanpassingen die nodig zijn om de overweg geschikt te maken voor langzaam verkeer. OF die 
informatie essentieel was? De oorspronkelijke vraag was of Prorail wist van het aantal toegenomen fietsers. De 
weggelakte delen zeggen daar niets over. Deze mail zou ons besluit dus niet beïnvloed hebben. Prorail wil 
verder graag bovengrondse spoorovergangen sluiten dat is een bekend feit. Zoals voormalig wethouder Koning 
al had gemeld in de commissie was dat financieel voor Meppel te zwaar. Vandaar de ombouw zodat fietsers 
toch een kortere route van Meppel-Zuid naar Ezinge en het ziekenhuis konden krijgen.  Conclusie: wel 
informatie weggelakt, maar zeker geen essentiële informatie.  
 
Motie: dit mag nooit meer gebeuren 
Dat gezegd zijnde: het feit blijft dat de raad de gewenste informatie gewoon hoort te krijgen en daar geen 
compromis voor nodig zou moeten zijn. Daarom hebben wij de motie van treurnis van de VV “dit mag nooit 
meer gebeuren” ook gesteund. Zelfs nu het om onze eigen wethouder gaat.  
 
Volste vertrouwen  
Maar het vertrouwen in Jaap heeft geen seconde ter discussie gestaan. En gelukkig was dat voor de VVD en het 
CDA hetzelfde. We kennen Jaap als een zeer integere wethouder die zijn uiterste best doet om inwoners en 
raad juist alle informatie te geven die zij wensen.  
 

 
Elisabeth Bakkenes 
 

Duurzaamheid 
Thomas Steiner, de PR man van de Triodosbank bedacht het woord een kleine 40 jaar geleden. Ondertussen 
vliegt het je links en rechts om de oren en is de content geërodeerd. Ook in de Meppeler politiek heeft het 
begrip een plaats gekregen. Sinds medio 2018 zit het in mijn portefeuille. Waar de content in het begin 
hoofdzakelijk groene energie was heeft het zich in de loop van de jaren verder gevuld. Op dit ogenblik bestaat 
het programma duurzaamheid uit vier pijlers: 
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1. circulaire economie 
2. energie transitie 
3. grondstoffen inzameling 
4. klimaat adaptatie 

Op alle deelgebieden is de raad de afgelopen jaren geïnformeerd of zijn er notities door de raad vastgesteld 
Het overall programma duurzaamheid zal nog voor het eind van het 2020 aan de raad worden voorgelegd. 
Waar we nu aan werken zijn de volgende die vier pijlers: 
 

1.  Circulaire economie 

Nederland wil in 2050 geen éénmalige grondstoffen meer verwerken. Grondstoffen zijn per definitie eindig. 
Daarom willen we alle grondstoffen zo gaan gebruiken dat ze na het gebruik, weer hergebruikt kunnen worden. 
Het blikje waarin u uw boontjes koopt doet u in de PMD container. Het wordt er magnetisch uit gehaald; het 
wordt omgesmolten en er wordt weer blik van gemaakt. Daar doen we weer boontjes in. Dat doen we nu al, 
maar zo moet het in de komende jaren met al onze grondstoffen gaan. Binnen het programma circulaire 
economie geven we hier aandacht aan en proberen we dit te stimuleren. We werken hier als gemeente nauw 
samen met het Noordelijk Innovatie lab Circulaire Economie  (NICE)  

2. Energie transitie 
 

Op dit terrein is de afgelopen 2 jaar veel gebeurd. Drenthe moest van het rijk aangeven welke bijdrage zij in 
2030 gaat geven aan de productie van groene (wind & zon) energie. Alle 12 Drentse gemeentes gaven in 
onderling overleg aan wat ze gingen doen. Ook Meppel deed dat dus. Zij gaf aan dat ze rond de 50 hectare 
zonnepanelen op grote daken wil laten plaatsen en een aantal windmolens wil laten bouwen. 
Een deel van die zonepanelen is al gelegd. Daar ziet u niets van. Ze liggen op daken van scholen en bedrijven. 
Aan het zicht onttrokken. Bij Nieuwveense landen komt 2 hectare zonneveld ingepast in het landschap van een 
park. In principe probeert Meppel zon op landbouwgrond te voorkomen. Landbouwgrond is er om eten op te 
verbouwen. Maar dit is niet alles. We werken op dit moment ook aan de plannen om het gebruik van aardgas in 
Meppel terug te dringen. De allereerste stap is isolatie. Daar zetten we subsidie regelingen op in. Maar het gaat 
verder. Eigenlijk moeten we richting 2040 alle aardgasketels vervangen hebben door verwarming apparaten die 
op iets anders draaien. Dat kan, voor zover we dat nu overzien, elektriciteit, groen gas of waterstofgas zijn. Ook 
onderzoeken we of we de restwarmte van bedrijven kunnen gaan gebruiken.  
 

3. Grondstoffen inzameling 
 

Het doel van de gemeente is dat we in 2030 nog maximaal 30 kg restafval per bewoner per jaar hebben. In 2050 
moet dat 0 kg. zijn. Dan moet immers alles circulair zijn.  Momenteel zitten we in Meppel nog op ongeveer 130 
kg per inwoner per jaar. Op dit ogenblik werken we aan nieuw beleid om dat voor elkaar te krijgen. De 
gemeente bedenkt dat niet allemaal zelf. Ze heeft een tijdje geleden een infoquete naar alle Meppelers 
gestuurd. 28%  gaf een reaktie. Een ongekende respons. Mede op basis van deze gegevens hebben we nieuwe 
plannen gemaakt. Die presenteren we binnenkort aan de raad. Daarnaast moeten we gaan nadenken hoe we in 
Meppel in de toekomst aan de drie knoppen gaan draaien die op dit gebied belangrijk zijn. Knop 1 is de 
informatie voorziening. Knop 2 is de service vanuit de gemeente en knop drie is de geldknop.  De laatste knop 
gebruiken we nog niet heel echt in Meppel. Als jij de afval goed scheidt in Groen, papier, PMD en restafval 
levert je dat niet direct geld op. Dat zou wel het geval zijn als b.v. elke kilo restafval een euro kost, terwijl Groen, 
papier en PMD gratis zijn. Of we dat op den duur willen zal een vraag zijn die we aan de raad gaan voorleggen. 
In ieder geval doen we dat niet tot 2023. In 2022 kunnen we het opnieuw overwegen als er een nieuwe coalitie 
gesmeed moet worden. 
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4. Klimaat adaptatie 
We merken steeds duidelijker dat ons klimaat aan het veranderen is. De zomers worden warmer, het is lang 
droog en dan ineens valt er een enorme hoeveelheid regen in een heel korte tijd. Om dat niet tot problemen te 
laten leiden moeten we maatregelen nemen. Dat doen we binnen het kopje klimaat adaptatie. Samen met 
Hoogeveen, de Wolden, Westerveld en Steenwijkerland en het waterschap werken we hier aan. We kunnen dat 
niet alleen. Het water in Meppel komt immers van de Drentse waterscheiding en komt naar Meppel toe en 
moet richting het IJsselmeer. We moeten dus samenwerken. Samenwerken aan plekken waar we water kunnen 
bufferen. Ook moet de doorstroming soms vergroot worden.  
Wat er gebeurt bij veel water hebben we met kaarten in zicht gebracht. Op dit moment praten we met allerlei 
partijen over oplossingen voor de plekken in Meppel waar het water niet snel genoeg weg kan.  Als die min of 
meer zijn uitgewerkt komen we met voorstellen naar de Meppeler raad. Waar we in ieder geval naar toe 
moeten is dat we bij veel water in korte tijd allemaal droge voeten houden.  
De andere kant speelt ook een rol. Het wordt droger en warmer. Hoe houden we de stad koel en voorkomen 
we dat de veengebieden inklinken. Groen en water in de stad gaan daar een belangrijke rol spelen. Groen en 
water nemen warmte op en geven koelte terug. Het water in de sloten van de veengebieden moeten we hoog 
houden. Daar gaan we onze waterlopen op inrichten. 
 
Zo ziet U maar weer. Duurzaamheid is een heleboel doen om de omgeving waarin we leven leefbaar te houden 
voor onszelf, onze kinderen en onze klein en achter klein kinderen.  
 

 
Jaap van der Haar 
 
Meer geld voor het Sociaal Domein 
Het water staan veel gemeenten letterlijk tot aan de lippen. Om een sluitende begroting te maken moet er 
op veel gebieden worden bezuinigd. En moet iets gebeuren . De vereniging Nederlandse gemeenten heeft 
ook al de noodklok geluid: er moet structureel meer geld naar gemeenten om alle taken naar behoren te 
kunnen blijven verrichten. 
 
Afgelopen zomervakantie werd ik gebeld door eenraadslid van de gemeente Zoetermeer. Deze 
gemeenteraad had het initiatief genomen om alle gemeenteraden in Nederland te informeren over hun 
project” raden in verzet”.  
Met dit project wilden zij gezamenlijk een geluid richting het rijk laten horen dat het financieel niet haalbaar 
is om met het beschikbare rijksbuget de taken die doorgeschoven zijn naar gemeenten op een goede manier 
uit te voeren. 
Hun slogan is: “We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de 
gemeente kapot te bezuinigen! 
 
De financiële kwesties waarover deze actie gaat: 
Opschalingskorting 
Het betreft nu landelijk 570 miljoen euro maar het loopt op tot 975 miljoen per jaar vanaf 2025. Die korting 
moet van tafel. 
Wmo abonnementstarief 
Bij de compensatie voor het verlagen van de eigen bijdragen is er onvoldoende rekening gehouden met de 
aanzuigende werking. 
Jeugdzorg 
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Voor de jeugdzorg hebben we meer sturingsmogelijkheden nodig als gemeen- ten en geld. Op basis van het 
position paper van de VNG is het tekort landelijk 1400 miljoen per jaar. 
 
Samen met Jolida Voetelink van de PvdA ben ik aan de gang gegaan om te kijken wat dit kon betekenen voor 
onze gemeente. Na overleg met de fracties en de wethouder hebben we een motie opgesteld om het 
initiatief te steunen 
Vorige week donderdag hebben we als SteM, samen met PvdA en VVD een motie ingediend om deze actie te 
steunen. De motie werd unaniem aangenomen. 
Afgelopen vrijdag 25 September heeft wethouder van der Haar tijdens de ALV van het VNG aangegeven dat 
wij als Meppel deze actie steunen. 
 
De Motie “gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig”mede ingediend door 47 gemeenten en 
gesteund door 7 gemeenten “  heeft het met 99,3 % van de stemmen gehaald tijdens de ALV vergadering. 
Nu kan het werk voor de VNG beginnen om ons te behartigen richting de overheid. In November krijgen we 
weer een update. 
 

 
Gaby Geertsma 

 
Nieuwsbrief startnotitie visie warmetransitie 
Deze septembermaand werd in commissie en raad deze startnotitie behandeld. In de startnotitie gaf het college 
aan op welke wijze de visie warmtetransitie wil gaan vormgeven komende anderhalf jaar. Eind 2021 moet de 
visie er liggen om te starten met voorbereidingen voor de eerst aardgasvrije wijk van Meppel. 
  
Sterk Meppel vond dat er een goede en duidelijke notitie lag met een duidelijke visie op de te volgen route. 
We hebben aandacht gevraagd voor het in de gaten houden van de langere termijn. Soms is goedkoop 
duurkoop. Ook willen we dat college beter beeld heeft van de warmtevraag per wijk om zo per buurt/wijk beter 
te weten welke alternatieve bronnen beter geschikt zijn.  
Ook vonden we dat er beter in beeld kon worden gebracht hoe burgers bij de planvorming worden betrokken. 
Qua inhoud hebben we tip gegeven om isolatiemaatregelen duidelijke plek te geven in de visie. En welke rol de 
gemeente daarbij speelt om dat voor elkaar te krijgen. 
Tenslotte nog aandacht gevraagd voor de financiering. Het college gaf aan dat e.e.a. budgetneutraal gaat 
worden ingevoerd. 
  
Al met al werden de vragen ter harte genomen door de wethouder. Voor ons een reden om van harte te 
kunnen instemmen met de notitie.. 
 

 
Martijn Groot Nibbelink 
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Vervangen van een oude bank. 
In de Nijeveense Bovenboer stond al jaren een bank op een mooie plek langs de weg. Deze bank werd destijds  
geplaatst in het kader van Het Fiets Totaalplan Drenthe.  

Dat is natuurlijk een mooie actie, maar men was vergeten om zo nu en dan onderhoud te plegen en bij navraag 
stond de bank ook niet bij de gemeente in het onderhoudsplan, met als gevolg dat de bank helaas niet meer 
bruikbaar was. De heer Postma van de  buitendienst heeft nog een poging gedaan om te achterhalen wie 
uiteindelijk verantwoordelijk was voor het  
onderhoud maar er kwam geen reactie, dus na een paar weken maar opnieuw informeren naar de stand van 
zaken. Nu kreeg ik wel een reactie o.a. van de heer Mulder een medewerker van de buitendienst dat hij nog een 
bank had staan en deze zou plaatsen. Nu staat er voor de wandelaars en fietsers weer een bank waar 
op men kan genieten van het uitzicht en het vee dat in de weiden loopt. 
 

 

Frans Venema 

Fietsen op de Wheem 
De horecabedrijven op o.a. de Wheem mogen al langere tijd hun terrassen groter maken om toch nog een 
redelijke omzet te kunnen behalen. Ook de komende maanden is de kans groot dat deze situatie zo blijft als die 

nu is of nog meer aangepast gaat worden. Er wordt zelfs al gesproken over winterterrassen. 
Maar op de Wheem ligt echter ook een officiële fietsroute waar gefietst mag worden en hebben ook bijv. taxi’s 
toestemming om daar te komen. Natuurlijk snappen wij ook dat de Horeca het zwaar heeft en dat de gemeente 
actief moet meedenken om hun te ondersteunen. Maar de veiligheid van verkeer op de fietsroute op de 
Wheem moet ook de aandacht van de gemeente hebben.  
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Naar aanleiding van vragen die wij hierover kregen tijdens het struinen hebben wij hierover mondelinge vragen 
in de raadsvergadering gesteld. De wethouder gaf aan dat dit signaal ook bij de gemeente bekend is en 
aandacht heeft. Mochten er teveel klachten komen dan gaan gemeente en ondernemers met elkaar in overleg 
om een veilige fietsroute op de Wheem te behouden. 

 

Eduard Annen 
 
Speeltuin Burg.Weimalaan. 
Maandag 17 September kreeg ik een melding van bewoner dat hij met zijn fiets over de kop was gegaan door 
een aanrijding met een 3 jarig jongetje die op zijn fiets plotseling van achter een heg en hoge bebossing bij  
de speeltuin de weg over stak. Gelukkig zijn beide er met wat schaafwonden en blauwe plekken goed vanaf 
gekomen. Dit was voor mij aanleiding om eens ter plaatse te gaan kijken en een paar foto’s te maken en dit 
door te geven aan de buitendienst.  
 

 
Met daarbij een paar voorbeelden wat hier eigenlijk moet gebeuren, b.v. een hek plaatsen waardoor men niet 
rechtstreeks de weg op kan fietsen of een nog betere suggestie voor een speeltuin, de gehele bos verwijderen 
zo dat er weer volledig zicht is zoals het hoort. Ik kreeg dezelfde dag bericht van de teammanager Ruimte 
Verzorgen dat hij het eens was met mijn voorstel en iemand zou sturen om ter plaatse te gaan kijken en te 
onderzoeken wat er nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen en dat er meer zicht op de speeltuin 
komt. Ik zal uiteraard de uitvoering nauwlettend volgen. 
 

 

Frans Venema 
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Audit commissie en Berap 
In de Audit commissie en in de Commissie Algemeen is de Bestuursrapportage (=Berap) van 2020 besproken. 
Deze heeft niet de financiële relevantie die de tussenrapportage normaliter heeft. De Corona-pandemie en haar 
gevolgen maken zowel bestuurlijk als financieel dat 2020 een uitzonderlijk jaar is / gaat worden. Wij hebben 
danook slechts op enkele punten vragen gesteld. 
 
Ten eerste is er de overschrijding in het Sociaal Domein. De overschrijding bedraagt ruim 1,7 miljoen euro. Het 
is natuurlijk van groot belang dat iedereen de zorg krijgt die nodig is, maar dat moet ook goed begroot en 
bestuurd worden. Dit is de zoveelste keer dat er overschreden wordt en we vragen ons af of er wel goed 
bestuurd wordt op dit dossier. Wethouder Ten Hulscher heeft aangegeven dat dit zijns inziens wel het geval is. 
Wij hebben aan onze wethouder gevraagd om nog meer stuurinformatie beschikbaar te stellen zodat 
overschrijdingen ons niet overkomen, maar dat we ze aan kunnen zien komen en hopelijk kunnen voorkomen.  
 
Ten tweede de dekking vanuit de Rijksoverheid voor extra Corona gerelateerde kosten. In hoeverre zijn de 
beschikbaar gestelde gelden vanuit de Rijksoverheid dekkend? Het college gaat dit inzichtelijk maken bij de 
Jaarstukken van 2020. 
 
Ten derde de situatie van Reestmond. Veel dingen gaan goed bij Reestmond, maar blijkbaar is er 
onduidelijkheid hoeveel iedere gemeente moet bijdragen aan de begroting van Reestmond. In een GR 
(Gemeenschappelijke Regeling) moeten dit soort dingen heel duidelijk zijn vastgelegd. Het college heeft 
aangegeven hierop terug te komen. 
 

 

 

 

 
Klaas de Vries 
 
De Cocid-19 wet en de gemeenteraad  
Wat leven wij in een  bijzondere periode. Een klein virus bepaalt voor een groot deel ons leven, zowel prive als 
op het werk. En niemand is daar blij mee. De effecten op de lokale samenleving  en de crisis zelf uiteraard zijn 
enorm. De Covidwet die er aan komt heeft als doel om deze langdurige crisis democratisch te borgen. Nu is dat 
discutabel in relatie tot de diverse noodverordeningen van de Veiligheidregio’s op aanwijzing van het kabinet.  
 
Gemeenten komen meer in positie maar hebben an sich nog steeds weinig ruimte voor lokaal maatwerk. Maar 
op zich is de inzet richting meer (lokale) democratische legitimatie (en positionering raad) een stap voorwaarts. 
Daarnaast is het beter dat de gemeente meer in de lead komt als het gaat om toezicht en handhaving. De 
gemeente kent de eigen pappenheimers het beste. 
 
Hierover hebben wij tijdens de laatste raadsvergadering met de burgemeester gesproken. In de Covid-19 wet 
staat de beschreven welke taken en rollen de burgemeester en de gemeenteraad heeft. Samen met het CDA, 
CU en SP hebben wij een motie aangenomen waarbij wij samen gaan kijken hoe (en hoe vaak) de gemeenteraad 
geïnformeerd wil worden over wat er speelt in Meppel. Op deze manier kunnen wij invulling geven aan onze 
controleerde taak. 
Wordt de Cocid-19 wet niet in de Tweede Kamer aangenomen dan worden wij nog steeds geïnformeerd over 
wat er in Meppel gebeurt. 
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Eduard Annen 
 
Laatste commissievergadering voorlopig 
24 september was mijn laatste commissie vergadering voorlopig. Ik ben met een avondopleiding begonnen die 
gehouden word op maandagavond. Hierdoor is het niet meer mogelijk om aanwezig te zijn bij de 
fractievergaderingen. Dat heeft mij doen besluiten om het duo-raadslid schap deze periode te staken. De tijd 
dat ik voor Sterk Meppel Duo ben geweest heb ik als leerzaam ervaren als vertegenwoordiger van de gemeente 
op het politieke vlak waren er uiteenlopende onderwerpen. Waarin ik de visie en standpunten van de partij 
mocht delen en verdedigen.  
De opleiding die ik ga volgen zal mij in de toekomst ook gaan helpen om nog beter als woordvoerder in de raad 
over te komen. Didactische vaardigheden is een van die dingen. En daarom hoop ik ook vanaf volgend jaar mei 
weer volop mee te kunnen draaien in de fractie. Ik blijf in contact met de fractie en zal zeker sterk Meppel op de 
voet blijven volgen. 
Voor nu wens ik jullie allen veel wijsheid en gezondheid toe in deze lastige Corona-tijd. 
 

 
Pierre van Leeuwen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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