
 

 

Van de redactie  
 

Deze maand behandeld de gemeenteraad de begroting. Een beleidsarme begroting want het college heeft 

ervoor gekozen om eerst projecten af te maken die zijn blijven liggen. Een begrijpelijke keuze, want door 

Covid-19 en de tekorten in personeel en materialen is veel werk blijven liggen waar al wel geld voor 

beschikbaar is gesteld. De nieuwe ambities en wensen worden nu onderzocht en uitgewerkt zodat daar 

volgend jaar keuzes in gemaakt kunnen worden. En dat zijn niet de minste keuzes. 

 

Er moet een definitief besluit komen of Ogterop al dan niet gerenoveerd wordt, de herontwikkeling van 

Bleekerseiland komt in beeld, er moet een besluit komen over de biomassacentrale en de nieuwe ontsluiting 

van Noordpoort met een fietstunnel en een nieuwe entree naar de binnenstad om er maar een paar te noemen. 

Er komt de komende jaren dus veel op ons af.  

 

In deze nieuwsbrief kunt u deze maand meer lezen over de energietoeslag, de inbraakgolf in Meppel, het 

nieuwe riolering- en waterprogramma dat is vastgesteld en neemt Klaas u weer mee in wat hij als wethouder 

zo tegenkomt.  

 

Veel leesplezier.  

 

 

Elisabeth Bakkenes  
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Flinke verhoging energietoeslag voor minima  
 

Het rijk stelt nog eens ruim 1 miljoen extra beschikbaar aan de gemeente Meppel om de minima 
tegemoet te komen met de hard stijgende energielasten. Ook mensen met een inkomen dat boven het 
sociale minimum komt kunnen daarvoor in aanmerking komen.  
 
De gemeente heeft nogmaals extra geld ontvangen van het rijk, met de opdracht om dit te besteden aan 
een verhoging van de eenmalige energietoeslag van 800 naar 1300 euro in 2022 en 2023 voor inwoners met 
een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Deze groep is goed in beeld bij de gemeente omdat zij 
vaak ook aanspraak maken op andere regelingen en de eerste eenmalige energietoeslag aangevraagd 
hebben. Dat maakt het uitkeren van de extra toeslag een stuk eenvoudiger.   
 
Het is mooi dat het Rijk de gemeente ook de ruimte geeft voor de bijzondere bijstand. Hier kunnen ook 
mensen waarvan het inkomen boven de 120% norm komt een beroep op doen als zij financieel in de 
problemen komen door de gestegen energieprijzen. Daar zijn we blij mee. Want ook met een modaal 
inkomen kun je ernstig in de problemen komen als je veel meer voor energie moet betalen.  
 
Er was in de raad dan ook unanieme steun voor het uitkeren van de extra toeslag aan de minima. Wel werd 
er uitgebreid gesproken over het verhogen van de 120% norm naar 130% en welke gevolgen dat zou 
hebben. Na diverse vragen aan de wethouder werd snel duidelijk dat dit weleens averechts zou kunnen 
werken. De bijzondere bijstand biedt voldoende maatwerk aan alle huishoudens die hier een beroep op 
moeten doen; zelfs aan huishoudens boven de 130% norm.  
 
We zijn blij met de extra steun die we onze inwoners kunnen geven. Ook de extra financiële ruimte die 
ontstaat om maatwerk te kunnen bieden aan huishoudens boven de 120% stemt ons zeer positief. Op deze 
manier komt het geld bij de huishoudens die het écht nodig hebben.  
 
Meer informatie  
Op de website van de Gemeente Meppel kunt u lezen aan welke voorwaarden u moet voldoen om ook 
aanspraak te maken op de energietoeslag. 
https://www.meppel.nl/Inwoner/Werk_inkomen/Tegemoetkoming_voor_energieprijzen  
 

 
Martijn Wieringa  
 
 
 

Inbraakgolf Meppel: lokale daders in beeld 

 
“Wij hebben lokale daders in beeld en wellicht een veelpleger die de inbraakgolf het afgelopen jaar hebben 
veroorzaakt. En omwonenden in de buurt waar is ingebroken krijgen een brief waarin tips worden gegeven 
om een inbraak te voorkomen.” aldus burgemeester Korteland. Hij beantwoordde mondelinge vragen van 
de fractie over de gigantische stijging van inbraken in Meppel: van 9 naar 90 inbraken. 
 

https://www.meppel.nl/Inwoner/Werk_inkomen/Tegemoetkoming_voor_energieprijzen


Pagina 3 van 4 

  

 Nieuwsbrief november 2022  

 

 
Korteland was ook erg helder over de signalen op sociale media dat de vluchtelingen op de asielboot of de 
gevluchte Oekraïners de daders zouden zijn. “Laat ik daar glashelder over zijn: deze groepen zijn niet beeld 
bij deze inbraakgolf. Wij hebben lokale daders in beeld.” Ook gaf Korteland aan dat er extra surveillance in 
Meppel en Nijeveen zijn en dat mensen die zich verdacht gedragen aangesproken worde door de politie. 
Kortom: de politie en Handhaving doen er alle aan om de daders (op heterdaad) op te pakken. 
 
De fractie maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal inbraken in Meppel. De ellende die het bij 
de slachtoffers en de onrust die het veroorzaakt in een buurt is pittig. Want het is niet niets wanneer er in 
jouw huis wordt ingebroken. Wij hopen dat de daders van de inbraken snel worden opgepakt! 
 

 
Eduard Annen 
 
 
 

Nieuw riolering- en waterprogramma  
 

Het nieuwe riolering en water programma voor 2023-2028 heeft als voornaamste inzet klimaatadaptatie. 
Een prima opzet. De gemeenteraad heeft het programma dan ook unaniem aangenomen maar wel met een 
kleine aanpassing. Namelijk dat de uitkomsten van de onderzoeken die de komende tijd uitgevoerd worden 
met ons worden gedeeld en dat, indien nodig, het programma tussentijds aangepast wordt naar de laatste 
stand van zaken. 
 
Sterk Meppel vindt het belangrijk dat we onze leefomgeving zo inrichten dat we beter bestand worden 
tegen de extremere weersomstandigheden waar we nu mee te maken hebben. We zijn dan ook heel blij dat 
dit programma en de insteek op klimaatadaptatie.  
 

 
Madelinde Bakkenes  
 
 
 
 

Menselijkheid staat centraal  
 
Als wethouder heb je een gevarieerde baan. Zo kwam er deze maand een telefoontje van de burgemeester: 

op maandagochtend om 09.00u. Of ik beschikbaar ben om 13.00u. “Natuurlijk”, was mijn antwoord, “als ik 

ergens moet helpen schuif ik graag in mijn agenda”. Het bleek te gaan om de begrafenis van een man die in 

eenzaamheid overleden was. Zijn stoffelijk overschot was gevonden in zijn huis nadat buren geklaagd 

hadden over stankoverlast. Blijkbaar heeft niemand hem gemist en heeft niemand naar hem omgekeken. 
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De gemeente regelt in dit soort gevallen de begrafenis. Het is een mens en inwoner van Meppel en daarom is 

bij de begrafenis iemand van het college aanwezig en een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het was een 

sobere plechtigheid. Zijn graf ligt te midden van andere Meppeler inwoners. Ik ben blij dat wij in een 

geciviliseerd land leven waar menselijkheid centraal staat.  

 

 

Klaas de Vries  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 voor de Nieuwsbrief kan per e-mail via:  
Rvleeuwen1986@gmail.com  
 
Inhoudelijke reacties kunt u sturen naar de desbetreffende auteurs.  
Voor algemene opmerkingen richt u zich tot  
rvleeuwen1986@gmail.com 
 
Foto’s (tenzij anders vermeld) uit eigen archief (of publiek domein). 

 
 
Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube:  
www.sterkmeppel.nl  
www.facebook.com/StemSterkMeppel/ 
twitter.com/sterkmeppel 
https://www.instagram.com/stemsterkmeppel/  
www.youtube.com/results?search_query=Sterk+meppel 

 
Afmelden nieuwsbrief  
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