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Van de redactie
De Jaarstukken 2020 zijn vastgesteld. Dat is voor iemand die zich bezighoudt met de
financiën van de Gemeente een belangrijk moment. Ik heb er dus van genoten, maar
inhoudelijk was het moeilijk. De gemeente Meppel bevindt zich in een matige financiële
situatie. En dat alles door hogere uitgaven in het Sociaal Domein dan gepland. Natuurlijk
moeten en willen we er alles aan doen om iedereen die zorg nodig heeft, te geven die nodig
is, maar de financiële consequenties moeten we ook wegen. En dat is een complex
krachtenveld. Politiek gezien is er aan de ene zijde GroenLinks, die alle financiële
consequenties onbelangrijk vindt en aan de andere zijde de VVD, die financieel boven zorg
verheft. En Sterk Meppel? Wij zitten daar tussenin. Financieel moet het passen om de
continuïteit van de zorg te waarborgen. Wij staan open voor de beleidsvrijheid dialoog; dus
wat moet je als gemeente doen vanuit de wet en wat wil je doen vanuit je zorggevoel.
Tijdens de Perspectief Nota (PPN) zullen wij deze discussie voeren.
Veel leesplezier

Klaas de Vries

Omwonenden praten mee over het maaibeleid voor hun deur
In het coalitieakkoord staat het hoofdstuk “Goede openbare ruimte voor mens en natuur”.
Hierbij bracht Sterk Meppel niet alleen het thema biodiversiteit in maar ook het
groenonderhoud. Er staat letterlijk:
•
•
•

We richten het bermbeheer ecologisch in. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor
biodiversiteit en krijgen de bijen meer ruimte
Als er een spanningsveld ontstaat tussen biodiversiteit en een net beeld van de
openbare ruimte gaan we in gesprek over de keuzes
Bewoners die een rol willen spelen bij inrichting en beheer faciliteren we.

Met deze uitgangspunten in gedachten nodigde ik in 2019 Sanne Copijn uit. Zij draagt de
eretitel ‘bijenkoningin van Nederland’. Sanne was een aantal keren in Meppel; bekeek onze
bermen; onze parken en het groen in onze wijken en adviseerde onze ambtenaren. En toen
leek het stil te worden….. Maar schijn bedriegt, ook in stilte werken ambtenaren hard door,
zelfs in corona tijd.
Wijkregisseurs en ambtenaren van de afdeling openbare ruimte organiseerden heel veel
bijeenkomsten. Wijkplatforms, instellingen en inwoners werden uitgenodigd om over
biodiversiteit en bijen-oases te praten. In alle wijken ontstond enthousiasme en vormden
zich werkgroepen die plannen maakten. Momenteel zijn er maar liefst meer dan 15
werkgroepen, verdeeld over de hele gemeente, die een plan hebben en er mee aan het werk
willen. Na de zomervakantie gaan ze die plannen uitvoeren. De gemeente zorgt voor het
zaaigoed en de planten.

Er wordt niet meer geklepeld
Natuurlijk verandert ook het groenonderhoud dat de gemeente zelf doet of laat doen. Zo behoort, op
een enkele uitzondering na, het klepelen (kort afmaaien en fijn malen van gras) van bermen in Meppel
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tot het verleden. Ongeveer 99% van de bermen in onze gemeente worden vanaf dit jaar nog maar 1 x
per jaar gemaaid. Met het maaien wordt het maaisel opgezogen en afgevoerd. De Bermen verschralen
daardoor en er ontstaat meer biodiversiteit. Zo werken burgers, instellingen en gemeente samen aan
het herstel van het biologisch evenwicht in onze gemeente. Bijen en insecten zijn welkom in onze
gemeente. We scheppen plek voor hen waar we maar kunnen.
Overleg met omwonenden van parkjes en gazons
Maar we laten het niet bij de bermen in onze gemeente. Ook in de parken, parkjes en gazons proberen
we minder vaak te maaien. We blijven hier wel met de kooimaaiers werken. Maar we overleggen met de
mensen die er op uit kijken hoe vaak we maaien en hoe glad het moet zijn. Natuurlijk heeft het onze
voorkeur om ook hier de natuur meer ruimte te geven maar als een buurtje beslist een glad grasveldje
wil (zodat er gevoetbald kan worden bijvoorbeeld) dan nemen we die wensen serieus. Dat is toch Sterk
Meppel ten voeten uit!

Jaap van der Haar

Bescherming Cultureel erfgoed in zicht
Wat is Sterk Meppel blij met de nota Meppeler Erfgoed. Tijdens de onderhandelingen voor de coalitie met
CDA en VVD hebben we ingezet op stadsontwikkeling met kwaliteit. Omdat onze stad een historische kern
heeft betekent dit behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed maar óók stadsvernieuwing met kwaliteit.
Sterk Meppel wethouder Jaap van der Haar heeft daar nu een beleidsdocument voor opgeleverd: Meppeler
Erfgoed NU. Deze nota zal samen met het Kwaliteitsmanifest straks onderdeel van de Omgevingsvisie
worden.
Meppeler Erfgoed NU
De nota rond ons erfgoed is samen met veel betrokkenen zoals Stichting Oud Meppel, het
Cuypersgenootschap, de provincie Drenthe en onze eigen inwoners opgesteld. Het beleidsstuk bevat
bovendien concrete criteria voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, stads- of dorpsgezichten,
het benoemen van archeologische monumenten en een actieplan om tot uitvoering te komen. De
gemeenteraad was dan ook unaniem lovend over deze nota. Een motie rond extra aandacht voor groen en
water hebben we niet gesteund, omdat die punten al in de nota zaten en bij de uitwerking vanzelf aan de
orde zouden komen.
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Tijdens onze Sterk Meppel thema-avond vorig jaar in de Plataan, werd het belang van beschermde stadsgezichten al benadrukt. Ik heb in de commissie en de raad dan ook een pleidooi gehouden voor het met
voorrang aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten. Ik noemde daarbij de Heerengracht,
Bleekerseiland en de Weerdstraat als voorbeeld. Ook heb ik mij namens SteM van harte aangesloten bij de
oproep van het Cuypersgenootschap om de hele binnenstad als beschermd stadsgezicht aan te merken. Dat
betekent niet dat daar niets meer kan, maar wel dat er op een passende manier wordt ontwikkeld.
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Historische grachtenwandeling
Eén van de acties waar het college op inzet is dat zij het verhaal van Meppel willen uitdragen door
bijvoorbeeld thema wandelroutes te faciliteren. Nu betekent faciliteren in feite steunen (of ondersteunen).
Dus net als bij de wandelroute via het historische grachtentraject onderneemt de gemeente niet zelf actie
maar is zij afhankelijk van de inzet van derden. Laten we hopen dat wethouder Robin van Ulzen (die toerisme
in zijn portefeuille heeft) dit voortvarend op gaat pakken en e.e.a. zal gaan uitdragen en stimuleren.
Door deze nota zal ons cultureel erfgoed in de nabije toekomst beter beschermd en ontwikkeld kunnen
worden.

Elisabeth Bakkenes

Zonder geld geen gemeenten – Raden in Verzet
De motie die Sterk Meppel samen met de PvdA heeft ingediend om een nieuwe actie van de werkgroep
Raden in Verzet te steunen moesten we intrekken toen bleek dat het college deze alleen uit wil voeren
als de VNG een positief advies geeft. Inmiddels is er een positief pre-advies. We gaan er dan ook vanuit
dat ook Meppel de motie tijdens de komende Jaarvergadering van de VNG zal gaan steunen.
Tekorten lopen, vooral bij de Jeugdzorg, op
Al jaren komen gemeenten geld te kort om hun taken binnen het sociaal domein goed uit te voeren.
Vooral de kosten voor Jeugdzorg lopen schrikbarend op. Die taken zouden volgens het Rijk beter en
goedkoper uitgevoerd kunnen worden als het dichter bij de gebruiker georganiseerd wordt. Reden
waarom er flink gekort werd op het budget dat voor de zorg naar de gemeente werd overgeheveld. En
natuurlijk bleek al snel dat gemeenten geld tekort kwamen.
Een interventieplan moest ervoor zorgen dat er overzicht kwam. Innovatieve plannen werden
geïntroduceerd zoals de praktijk ondersteuner bij de huisartsen, de schuldhulpcoach en het kind Support
Meppel. Dat werkt goed: eenvoudige vroegtijdige hulp bleek te helpen om zwaardere zorg te
voorkomen. Toch bleek de zware jeugdhulp steeds duurder te worden en steeds meer budget op te
slurpen. Ook bedacht het Rijk ‘leuke’ regelingen die de gemeente veel geld kosten zoals het
Nieuwsbrief Juni 2021

Pagina 5 van 6

abonnementstarief voor huishoudelijke hulp waardoor ook hoge inkomens goedkoop hulp konden
krijgen. Zonder financiële compensatie van de kosten voor de gemeente.
VNG zoekt arbitrage en wordt in gelijk gesteld
Ook Meppel steunde de werkgroep Raden in Verzet. We willen dat het Rijk inziet dat het zo niet langer
kan. Dat doen we via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die voeren namens gemeenten
de gesprekken met het kabinet. Uit onderzoek van de VNG bleek dat er een landelijk tekort, alleen al op
jeugdzorg, was van 1,7 miljard euro per jaar. Vervolgens heeft de VNG een arbitrage ingeroepen over
deze zaak. De uitspraak was afgelopen week. De gemeenten worden in het gelijk gesteld: er moet de
komende jaren structureel veel meer geld naar de gemeenten, 1,9 miljard per jaar. Het kabinet houdt
zich echter op de vlakte. Daarom wil Raden in Verzet een nieuwe motie indienen.
Deze motie roept op tot structureel meer financiële steun van het Rijk voor het Sociaal Domein. Ook
roept de motie op tot voldoende financiële middelen bij nieuwe taken die er naar de gemeenten komen
in de toekomst, zodat situaties als deze niet meer kunnen ontstaan. Want de consequenties van de
tekorten zijn groot. Onderhoud aan wegen wordt opgeschoven en subsidies op verenigingen
verminderd, reserves aangesproken, de OZB wordt verhoogd net als de afvalstoffenheffing en de
legestarieven. Als het zo door gaat zouden er straks wel eens essentiële voorzieningen dicht kunnen
gaan. Dat willen we te allen tijde voorkomen.

Gaby Geertsma

Skatepark in Meppel
Afgelopen zaterdag 29 mei stond er een heel duidelijk signaal in de Meppeler Courant.
Het skatepark in de Koedijkslanden in Meppel is verouderd, verpauperd en voldoet niet meer aan de
eisen van deze tijd. Zelfs de veiligheid komt in gevaar doordat het beton versleten is en wordt
omschreven als een ‘vleeseter’.
Dit is nou precies een voorbeeld waarom ik onlangs een technische vraag heb gesteld en ook hieraan
heb gerefereerd in mijn stukje als raadslid aan het woord. Ons gevoel dat het huidige beleid niet meer
voldoet aan de normen van nu en dat er te weinig te doen is voor de jongeren lijkt hiermee bevestigd te
worden. Wat Sterk Meppel betreft moet dit dus zeker een vervolg gaan krijgen. Zorgen voor minder
hangjongeren en meer uitdagende plekken creëren. Een mooi skatepark waar voor kinderen,
beginnende en gevorderde skaters leuke uitdagingen in zitten zou een goede en mooie start kunnen zijn.
Energiestrategie voor Drenthe

Madelinde Visscher
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Ontwikkelen, maar met welke kwaliteit?
Sterk Meppel heeft vaak gepleit voor een andere aanpak bij bouwprojecten in de gemeente, zoals Het
Vledder. De belangen van ontwikkelaars worden goed vertegenwoordigd, maar het belang van ontwikkelen
met kwaliteit inclusief een fijne leefomgeving met voldoende groen en speelruimte voor kinderen komt
minder aan bod. We zijn dus blij met de coalitieafspraak dat we een Kwaliteitsmanifest op gaan stellen om
met meer oog voor kwaliteit onze gemeente te ontwikkelen. SteM-wethouder Jaap van der Haar heeft daar
samen met partijen, inwoners en organisaties inhoud aan gegeven.
Het Kwaliteitsmanifest heeft goede ambities en sleutels om mee te werken, maar bleef in onze ogen toch
wel een heel ‘hoog over’ stuk. Het wordt nergens echt concreet. Een sleutel als “we organiseren kwaliteit
door meer te sturen op processen” kan op onze instemming rekenen maar hoe de invulling wordt? Een
complicerende factor is dat dit stuk deel uit gaat maken van de Omgevingsvisie en die weer van de
Omgevingswet. De Omgevingsvisie/wet is een verplicht opgelegde regeling van het Rijk waar nu al mee
geëxperimenteerd wordt. In de Omgevingsvisie geeft de gemeente niet meer aan wat het resultaat moet zijn
maar via welke weg dat resultaat tot stand moet komen. Dan is concreet worden inderdaad heel lastig. Maar
er is wel degelijk nog steeds veel beleidsvrijheid voor de gemeente. De centrale vraag is dus hoeveel ruimte
de gemeente aan initiatiefnemers wil geven.
De fractie van Sterk Meppel vroeg zich af of we op deze manier voldoende instrumenten vastleggen om echt
tot kwaliteit te komen en wat we dan onder die kwaliteit gaan verstaan. Dit manifest zou zo duidelijk moeten
zijn dat je de doelstellingen kunt vertalen in instructies voor de nieuw te vormen welstandscommissie. Voor
het CDA was e.e.a. reden om een motie in te dienen waarin gevraagd wordt om straks bij de Omgevingsvisie
tot een uitwerking en concretisering te komen. Die motie haalde het ondanks onze steun en die van GL nét
niet omdat wethouder van Ulzen aangaf dat dit al gaat gebeuren in het kader van de Omgevingsvisie. Laten
we hopen dat we straks dus wél de discussie over concretisering en beleidsvrijheid gaan voeren.
Het is in ieder geval goed om met dit Kwaliteitsmanifest te gaan werken. Wat Sterk Meppel betreft zijn de
uitgangspunten op zich prima. Door straks de discussie over de invulling te voeren kan hij nog beter worden.

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).

Nieuwsbrief Juni 2021

Volg ons op Facebook, Twitter en YouTube:
www.facebook.com/SterkMeppel/

