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Agenda Algemene Ledenvergadering: 
 
Welkom en opening door de voorzitter 
 
Mededelingen en ingekomen stuken 
(zie bijlage 1 en 2) 
 
Vaststelling notulen van de jaarvergadering van 18 mei 2022 
(zie bijlage 3) 
 
Huishoudelijk Reglement  
Artikel 24 is nieuw kapstokartikel voor het Mediastatuut 
(zie bijlage 4) 
 
Mediastatuut 
(zie bijlage 5) 
 
Terugblik op de coalitieonderhandelingen  
(zie bijlage 6 coalitieakkoord) 
 
Terugblik en afscheid van wethouder jaap van der haar. 
 
Gecorrigeerd jaarrekening 
(zie bijlage 7) 
 
Rondvraag en sluiting 
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          Bijlage 1 
 

Bijlage 1 
 
Aanleiding voor deze brief 
Ik heb mij in de laatste ledenvergadering ernstig zorgen gemaakt over de ziel 
van onze vereniging. Vooral waar het gaat over wie het laatste woord heeft in 
de besluiten die die genomen worden. In mijn optiek staat het karakter van 
SteM, als een typische ledenvereniging onder druk. Mijn bezorgdheid is nog 
verder toegenomen toen ik in het fractienieuws nr 8 las dat de fractie heeft 
besloten SteM weer lid te laten worden van de VPPG. 
 
Dit verbaasde mij zeer. De leden van SteM hebben indertijd het besluit 
genomen uit deze organisatie te stappen op voorstel van het bestuur van de 
politieke vereniging Stek Meppel. 
Volgens mij kan alleen het bestuur weer een voorstel doen aan de leden om te 
besluiten de vereniging weer toe te laten treden tot de VPPG met een 
fatsoenlijke onderbouwing. 
 
Bevoegdheden van de leden, het bestuur van de vereniging en de  leden van de 
fractie 
Ik heb al lang de indruk dat de scheiding van bevoegdheden van fractie en 
bestuur/leden , zeker bij een aantal fractieleden onduidelijk is. 
 
Mijn vraag is of het bestuur van de vereniging Sterk Meppel op de komende 
ledenvergadering duidelijkheid wil verschaffen hoe dit nu precies zit om helder 
te krijgen of het voornoemde fractiebesluit rechtmatig is. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Vonk 
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Bijlage 2 
 
De eerste reactie van het bestuur op de brief was er ook een van verbazing.  
De VPPG is ooit – in Meppel mede door ons – opgericht als een vereniging van 
lokale partijen. Een vereniging voor en door de leden. Maar na lange en 
intensieve betrokkenheid van Henk Schoemaker als secretaris en Herman 
Jansen als voorzitter heeft het bestuur besloten om daar mee te stoppen. De 
VPPG wilde professionaliseren met betaalde mensen en de krachten bundelen 
op provinciaal niveau met als doel een zetel in de Eerste Kamer.  
 
De VPPG blijkt echter van een vereniging van verenigingen te zijn omgebouwd. 
Men presenteert zich nu als een “onafhankelijke vakbond voor raadsleden”. 
Men heeft de organisatie dus verlegd naar individuele raadsleden.  
Wanneer onze raadsleden daartoe besluiten staan ze in hun recht, want 
formeel wordt de vereniging Sterk Meppel daarmee geen lid. 
 
Het bestuur hoopt wel dat raadsleden ook zelf een bezoekje brengen aan de 
website van de VPPG en zich afvragen wat voor hen nut en noodzaak is. 

- Ons viel op dat de VPPG tot en met 2019 actief was met Nieuwsbrieven.  
En daarna niet meer. In mei 2022 – na de gemeenteraadsverkiezingen – 
is er plotseling weer een Nieuwsbrief met de uitnodiging om lid te 
worden. 

- De VPPG toont tekenen van bestuurlijke bloedarmoede. Statutair bestaat 
het bestuur uit minimaal vijf personen, maar het bestuur telt er slechts 3. 
Daarbij is er ook een combinatie van voorzitter en penningmeester in 
één persoon. De voorzitter/penningmeester, dhr Fons Zinken, was ook 
kort na de oprichting in 1996 al lid van het bestuur.  

- De VPPG heeft geen jaarrekening op haar website gepubliceerd die nodig 
is voor de genoemde ANBI-status. 

- De VPPG-academie is een samenwerkingsovereenkomst met een 
commercieel bedrijf (De Kunst van Anders  - Verfijnen B.V.) Daarmee 
wijkt het af van de wetenschappelijke instituten van de landelijke 
politieke partijen. 

- Voor betaalde kennisoverdracht en cursussen kun je bij de VVPG terecht. 
Maar veel cursussen en trainingen worden nu ook vanuit de gemeente 
geïnitieerd. 
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          Bijlage 3 
 
Notulen van de jaarvergadering van 18 mei 2022. 
 
Aanwezig: Ron Dunselman, Henk Schoemaker, Erik van Eldik, Wim Start, Frans 
Venema, Johan de Vries, Madelinde Bakkenes, Klaas de Vries, Jaap van der 
Haar, Pierre van Leeuwen, Martijn Wieringa, Elisabeth Bakkenes, Jan Vonk, 
Gaby Geertsma, Janneke Kampinga.  
Robbert van Leeuwen arriveerde na de pauze. 
Afmelding: Alberto boon, Henk Tiemens, Eduard Annen. 
 
1. Ron opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Ron constateert dat het ledental sinds de vorige jaarvergadering verder is 
gedaald. Onlangs is zijn er weer een paar leden bijgekomen, maar er blijft een 
noodzaak om meer leden te werven. Hij vraagt dan ook ideeën bij de leden. 
Ten aanzien van de agenda zijn er een paar correcties en aanvullingen: 

- Bij de vaststelling van de jaarrekening gaat het om 2021 en niet om 2020 
- Het jaarverslag 2021 moet natuurlijk besproken worden. 
- En het mediastatuut waarvoor een nieuw kapstokartikel in het 

Huishoudelijk Reglement wordt voorgesteld moet natuurlijk ook 
besproken en vastgesteld worden. 

- Voor de pauze wil het bestuur een peiling houden voor de uit te reiken 
Stembokaal en ideeën voor een thema voor de DMD-optocht (mocht 
deze doorgaan). 

 
3. De notulen van de jaarvergadering van 6 oktober 2021 zijn ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
4. De notulen van de ledenvergadering van 26 januari 2022 zijn ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
5. Ron geeft een korte toelichting op het jaarverslag 2021. Hij vat 2021 samen 
als een beroerd jaar door Corona. Het fractieberaad werd digitaal via Teams 
gehouden. Daardoor konden ze doorgaan, maar het levert wel beperkingen op. 
Doordat de DMD-optocht niet doorging en we geen thema-avonden konden 
houden, waren we ook minder zichtbaar als vereniging. 
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De belastingdienst overviel ons met een besluit dat we onze ANBI-status 
zouden kwijtraken. Dankzij inzet van Erik en Wim konden we de belastingdienst 
overtuigen om op hun besluit terug te komen. Sterk Meppel heeft dus – met 
terugwerkende kracht – haar ANBI-status terug. 
 
Het bestuur heeft de relatieve rust gebruikt om de reglementen door te lopen 
op onvolkomenheden/tegenstrijdigheden.  
De verkiezingscampagne is heel intensief richt inwoners gevoerd met enquêtes 
in de wijken. Zo’n 1000 mensen zijn gesproken en dat heeft input geleverd voor 
ons programma. 
Het ledental was weer iets gedaald. Een aantal opzeggingen waren 
onvermijdelijk door verhuizing, ziekte, overlijden of een intern familieconflict. 
Twee opzeggingen vloeiden voort uit verminderde interesse. Door een paar 
nieuwe aanmeldingen staat de teller nu op 68 leden en 9 donateurs. 
Op de vraag van Johan of de financiering van onze politieke partij ook openbaar 
moet zijn antwoord het bestuur de privacywetgeving verhindert om leden en 
donateurs openbaar te maken. Sinds 2013 is er een meldplicht voor giften 
boven de € 4.500,- bij het ministerie. 
 
6. Klaas doet verslag namens de kascommissie over het onderzoek van de 
jaarrekening 2021. Hij geeft aan dat er geen reden is voor onvrede. Het is een 
prima jaarrekening en de balans is in lijn met het jaar daarvoor. 
Erik geeft een toelichting op het voornaamste doel van onze financiën en dat is 
de campagne. Daarvoor is een bedrag ter beschikking gesteld aan de 
campagnecie. Die heeft het niet nodig geacht om het hele bedrag ook uit te 
geven.  
Jan vraagt naar een uitleg voor de fluctuaties in de uitgaven van 
bijeenkomsten, relatiegeschenken en de verkiezingscampagne. Erik zegt dat we 
in  de komende tijd weer thema-avonden zullen organiseren en daarom 
verwachten we daar in 2022 ook meer aan kwijt te zijn. De verwachte toename 
bij de relatiegeschenken zit vooral in de meerkosten van boeketten die we 
namens de vereniging geven. De toelichting van de verkiezingscampagne komt 
in de jaarrekening 2022. 
Elisabeth vraagt naar een uitleg voor het lege vakje bij de bijdrage uit het 
fractiebudget. Jaarlijks wordt een deel van de kosten van de Stadswachter 
hieruit bekostigd. Het bestuur moet het antwoord schuldig blijven en komt 
hierop terug. 
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Ook twee bedragen in de prognose 2022 moeten aangepast gaan worden. De 
bijdrage van raadsleden was nog gebaseerd op de 6 zetels van 2018-2022. Voor 
7 zetels moet een hoger bedrag staan. Bij de prognose voor de wethouder 
moet € 3.250 i.p.v. € 250 staan. 
De vergadering besluit om het bestuur décharge te verlenen voor het boekjaar 
2021. 
 
7. Aanpassingen in het huishoudelijk reglement. 
Artikelen 4.1.C en 4.1.D worden conform het voorstel aangepast. De 
vergadering steunt dit met 13 stemmen voor, 1 blanco en 1 tegen. 
Artikel 24 en 25 worden conform het voorstel afgeschaft conform het voorstel. 
De vergadering steunt dat unaniem. 
Artikel 26 riep discussie op. Enkele leden vonden dat commissies die door het 
bestuur zijn ingesteld verantwoording moesten afleggen aan de leden. Anderen 
vonden dat die verantwoording moest worden afgelegd aan het bestuur, 
omdat deze ook zo’n commissie had ingesteld. De vergadering besloot conform 
het voorstel met 12 stemmen voor, 2 blanco en 1 tegen. 
Het nieuwe artikel 24 m.b.t. een nieuw in te stellen Mediastatuut en het 
Mediastatuut  leverde een grote tegenstelling op tussen voor- en 
tegenstanders. Daar waar de communicatie vanuit de fractie beschreven werd 
als een verantwoordelijkheid van de fractievoorzitter en de uitvoering bij 
derden in de fractie werd gelegd ontstond het twistpunt. Tegenstanders gaven 
aan dat in de fractie altijd het werk in onderling overleg wordt verdeeld, 
waarbij men ook keek naar elkaars kwaliteiten. Zij vonden het voorstel te 
hiërarchisch en maakten bezwaar tegen de machtspositie van de 
fractievoorzitter. Het bestuur deed het voorstel niet uit machtsoverwegingen, 
maar voor de duidelijkheid in de verhouding tussen de verantwoordelijkheid 
van de fractievoorzitter en het mandateren van de uitvoering. Voorstanders 
vonden het logisch dat er dus ook een formele relatie beschreven werd waarbij 
de fractievoorzitter de uitvoerders benoemt respectievelijk ontslaat. Zo’n 
regeling maak je voor moeilijke tijden en je hoopt het niet nodig te hebben. Het 
voorstel is aangehouden tot een volgende ALV over een maand, waarbij we dan 
als vereniging ook afscheid kunnen nemen van de dan oud-wethouder Jaap van 
der Haar. 
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8. Aanpassing fractiestatuut. 
Omdat de formele termijn (zes maanden voor de aanwijzende vergadering – KR 
8.1) voor het vaststellen van het fractiestatuut verlopen is, is het huidige 
fractiestatuut ook geldig voor de periode 2022-2026). Voorgestelde wijzigingen 
worden dus pas formeel van kracht in de periode 2026-2030. 
Voor het eerste wijzigingsvoorstel is dat een formaliteit. De mogelijkheid van 
een verdere samenwerking tussen Meppel en Westerveld is niet meer actueel. 
Het tweede wijzigingsvoorstel gaat over de bijdrage van de wethouder. Dat is 
nieuw en steunt dus voor de periode tot 2026 alléén op de instemming van de 
wethouder zelf. 
Dat wetende kwam de vergadering tot besluit om de bijdragen van raadsleden 
en wethouder terug te rekenen naar een percentage. Als redenen daarvoor 
werden genoemd dat het dan geanonimiseerd werd waar het de bijdrage van 
de wethouder betrof. En de bijdrage zou gelijk opgaan met eventuele stijgingen 
van de vergoedingen/inkomsten van raadsleden/wethouder. De vergadering 
besloot unaniem om het percentage op 6% vast te stellen. 
Jaap stelde dat wanneer raadsleden/wethouder hun bijdrage onder de ANBI-
regeling willen laten vallen ze geen maandelijkse afdracht moeten doen, maar 
2x per raadsperiode. Erik merkte namens het bestuur daarbij op, dat die 
afdracht dan wel vooruit betaald moet worden. Zouden alle afdrachten 
achteraf plaatsvinden, dan zou de vereniging kasproblemen krijgen. 
 
9. Voor de uit te reiken SteMbokaal is weer de drietrapsprocedure gehanteerd. 
Eduard heeft via sociale media een oproep gedaan voor nominaties. Ron legt 
de ledenvergadering een achttal genomineerden voor, waarover zij hun eerste 
en tweede voorkeur kunnen uitspreken. Ron neemt de voorkeur van de 
ledenvergadering mee naar het bestuur voor een uiteindelijke keuze. 
 
10. Wim brengt het thema voor de DMD-optocht onder de aandacht. 
Aangezien het DMD-bestuur daar nog geen besluit over heeft genomen hoeven 
we ook nog geen definitief thema vast te stellen. De ledenvergadering geeft in 
ieder geval als suggestie “de fiets” mee, omdat dat ook in de onderhandelingen 
voor de coalitie een belangrijke inzet van ons was. 
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11. Lid van Verdienste. 
Als verrassing kwam het bestuur met iets nieuws waarvoor het basisbesluit al 
in 2017 was genomen. Toen heeft het bestuur de penning voor Lid van 
Verdienste besproken en is ze tot aanschaf overgegaan. In wisselende 
samenstelling heeft het bestuur tot op heden nog geen penning uitgereikt. Nu 
wel! 
Frans Venema krijgt de penning na een zeer lange staat van dienst. De 
afsluiting van zijn raadswerk na 24 jaar is een mooi moment om hem die 
erkenning ook namens de vereniging te geven. Frans zegt actief te willen 
blijven en ook wil hij graag het fractienieuws blijven ontvangen. Als 
tegencadeaus heeft hij voor het bestuur een digitale verzameling van al zijn 
politiek gemotiveerde foto’s. 
Jan Vonk krijgt de penning ook na een zeer lange staat van dienst, onder meer 
als raadslid. Bij hem is de afsluiting van werk als fractiesecretaris (van buiten de 
fractie) een mooi moment om hem die erkenning te geven. Jan zegt zeer 
vereerd te zijn. Maar, kritisch als hij is, weet hij niet of het wel verdiende. Hij 
vond dat hij gewoon zijn werk had gedaan. 
 
12. Pauze 
 
Na de pauze gaf Klaas een terugblik op de onderhandelingen. Voor de leden 
was moeilijk te beoordelen, omdat zij niet beschikten over het 
onderhandelingsresultaat op papier. Het coalitieakkoord is weliswaar op 
hoofdlijnen geschreven, maar er zijn ook harde kaders in opgenomen. Deze zijn 
volgens Klaas heel herkenbaar in de bullets van ons verkiezingsprogramma. 
Dat kan bij de volgende ALV gelijk worden meegestuurd en dan kunnen daar 
nog vragen over gesteld worden. Dan kan tevens het afscheid van wethouder 
Jaap van der Haar vorm krijgen. 
 
13. Rondvraag. 
Johan vraagt naar de reden voor de aanvangstijd van de ALV. Hij zou het prettig 
vinden dat het om 20.00 uur begint i.p.v. 19.30 uur. 
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Bijlage 4            
   
 

Aanpassingen Huishoudelijke Reglement 
 
Nieuw artikel 24: Mediastatuut 
24.1 Sterk Meppel maakt gebruik van verschillende mediakanalen om  
zelfstandig te communiceren met de eigen achterban en/of inwoners van de 
gemeente Meppel. Dit heeft tot doel de denkbeelden en standpunten uit te 
dragen, verantwoording af te leggen voor genomen besluiten en belangstelling 
te wekken voor de vereniging Sterk Meppel in het algemeen en voor het 
politieke werk van de fractie in het bijzonder. 
  
24.2 Het bestuur en de fractie hebben daarin elk hun eigen 
verantwoordelijkheid, maar dienen ook samen een gemeenschappelijk doel. 
Voorzitter en fractievoorzitter zijn samen eindverantwoordelijk voor het goed 
functioneren van die communicatiestroom.  
 
24.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden nader 
omschreven in het mediastatuut, dat door de ledenvergadering wordt 
vastgesteld. 
 
 
N.B. Zie bijlage 5 
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            Bijlage 5 

 
Mediastatuut 

 

 
Mediastatuut van Politieke Vereniging Sterk Meppel (SteM) 
 
Sterk Meppel maakt gebruik van verschillende mediakanalen om te 
communiceren met de eigen achterban en/of inwoners van de gemeente 
Meppel. Dit heeft tot doel de denkbeelden en standpunten uit te dragen, 
verantwoording af te leggen voor genomen besluiten en belangstelling te 
wekken voor de vereniging Sterk Meppel in het algemeen en voor het politieke 
werk van de fractie in het bijzonder. 
  
Het bestuur en de fractie hebben daarin elk hun eigen verantwoordelijkheid, 
maar dienen ook samen een gemeenschappelijk doel. Voorzitter en 
fractievoorzitter zijn samen eindverantwoordelijk voor het goed functioneren 
van die communicatiestroom.  
 
Het bestuur mandateert het uitvoerende en toezichthoudende werk voor de 
Website en de Stadswachter naar mensen binnen het bestuur respectievelijk 
de fractie. 
De fractie mandateert het uitvoerende en toezichthoudende werk voor de 
Nieuwsbrief, Fractienieuws, VLOG’s, Facebook en Instagram naar mensen 
binnen de fractie. 
Voorzitter en fractievoorzitter schrijven als eindverantwoordelijken in het 
jaarverslag over deze werkzaamheden en zijn daarop aanspreekbaar. 
 
Website Sterk Meppel 
De website Sterk Meppel is een digitale uitgave van de vereniging. Doel is om 
leden/inwoners te informeren over en te betrekken bij Sterk Meppel en haar 
activiteiten. 
Twee coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de inhoud, vormgeving, 
productie en plaatsing. Zij dragen ook zorg voor het technische deel van het ‘in 
de lucht houden’ van de website, zodat deze voor bezoekers toegankelijk blijft. 
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De Stadswachter 
De Stadswachter is een jaarlijkse papieren uitgave van de vereniging. De 
Stadswachter wordt huis-aan-huis bezorgd. 
Doel is om inwoners van de gemeente Meppel te informeren over de politieke 
activiteiten en standpunten van fractie en bestuur in het afgelopen jaar en de 
politieke voornemens voor de komende tijd. (Duo)raadsleden en wethouder 
kunnen gevraagd worden om vanuit hun woordvoerderschap hun inhoudelijke 
bijdrage voor de Stadswachter te leveren. 
De redacteur is verantwoordelijk voor: 

- Plannen van de werkzaamheden en het bewaken van het tijdpad tot en 
met de levering van de kopij bij de drukker;  

- Het oproepen (duo)raadsleden en bestuur om een inhoudelijke bijdrage 
te leveren voor de Stadswachter; 

- Het redigeren van ingeleverde artikelen. 
- Het aanleveren van de kopij bij de vormgever. De vormgever zorgt 

ervoor dat de Stadswachter bij de drukker komt. 
De coördinator is verantwoordelijk voor afspraken met externe partners 
waaronder: vormgever, drukker en verspreider. 
Vormgeving, drukken en verspreiden wordt uitbesteed aan een commerciële 
partner. 
 
Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief  is een digitale maandelijkse uitgave van de fractie.  
Doel is om geïnteresseerde inwoners van de gemeente Meppel maandelijks te 
informeren over politieke standpunten van de fractie. Elke inwoner van de 
gemeente kan zich gratis aanmelden voor de Nieuwsbrief door zijn/haar 
emailadres met dat doel door te geven aan de coördinator. 
(Duo)raadsleden en wethouder leveren vanuit hun woordvoerderschap 
maandelijks hun inhoudelijke bijdrage aan de coördinator van de Nieuwsbrief. 
Ook het bestuur kan inhoudelijke bijdragen voor de Nieuwsbrief aanleveren. 
De coördinator is verantwoordelijk voor de inhoud, vormgeving, productie en 
verspreiding van de Nieuwsbrief. De coördinator is tevens verantwoordelijk 
voor het  beheer van  de emailadressen die gebruikt worden voor de 
verspreiding. Het bestuur verspreid de Nieuwsbrief onder niet-digitaal 
georiënteerde leden. 
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Fractienieuws 
Het Fractienieuws is een digitale uitgave van de fractie.  
Doel is om leden van het fractieberaad en geïnteresseerde leden van de 
vereniging te informeren over het eerstvolgende fractieberaad. Het 
fractieberaad wordt gehouden ter voorbereiding van de commissievergadering 
en raadsvergadering van de gemeente Meppel. 
Elke inwoner van de gemeente kan zich gratis aanmelden voor het 
Fractienieuws door zijn/haar emailadres met dat doel door te geven aan de 
fractiesecretaris. De fractiesecretaris is verantwoordelijk voor de inhoud, 
vormgeving, productie en verspreiding van het Fractienieuws. De 
fractiesecretaris is tevens verantwoordelijk voor het  beheer van  de 
emailadressen die gebruikt worden voor de verspreiding. 
 
VLOG 
Sterk Meppel VLOG is een maandelijkse digitale uitgave van de fractie.  
Doel is om inwoners van Meppel te informeren over een actueel interessant 
politiek onderwerp, waar de fractie zich voor inzet/tegen verzet. Daarnaast is 
het ook de bedoeling om de zichtbaarheid van onze politici te vergroten. 
(Duo)raadsleden en wethouder kunnen vanuit hun portefeuille onderwerpen 
aandragen, uitwerken en presenteren voor de camera. 
Een coördinator is verantwoordelijk voor inhoud, productie en plaatsing op 
YouTube. 
 
Facebook 
Sterk Meppel Facebook is een digitale uitgave van de fractie. 
Doel is om digitaal georiënteerde inwoners van Meppel frequent te informeren 
over actuele politieke kwesties, te voeren acties, op te roepen tot respons. 
(Duo)raadsleden en wethouder – maar ook derden – kunnen vanuit hun 
portefeuille, contacten en betrokkenheid materiaal aanleveren. 
Een coördinator is verantwoordelijk voor inhoud, productie en plaatsing op  
 
Instagram 
Sterk Meppel Instagram is een digitale uitgave van de fractie.  
Doel is om inwoners van Meppel middels foto’s frequent te informeren over 
politieke items, bezoekjes, opvattingen e.d.  
(Duo)raadsleden en wethouder – maar ook derden – kunnen vanuit hun 
portefeuille, contacten en betrokkenheid materiaal aanleveren. 
Een coördinator is verantwoordelijk voor de inhoud, productie en plaatsing.  
 



Bijlage 6           
    
 

Coalitieakkoord 2022-2026 
Werk in uitvoering 

 
 
 
 

Beste Lezer, 
 
Werk in uitvoering! We hebben de titel van ons coalitieakkoord niet zomaar 

gekozen. Er is namelijk werk aan de winkel. Onze gemeente staat voor een 

aantal mooie, maar grote uitdagingen de komende jaren. Hiervoor gaan we 

aan de slag. We willen samen gaan werken aan de woningbouw, zodat er 

voldoende huizen zijn. Een bruisende binnenstad, en betaalbare 

voorzieningen. Aan de slag gaan met het verder verduurzamen van onze 

gemeente. En je moet in de toekomst nog beter met de fiets van A naar B 

kunnen gaan. Dit is nog maar een kleine opsomming van ons coalitieakkoord. 

De uitdagingen gaan we graag samen tegemoet. We staan namelijk op de 

drempel. Kortom, er is werk in uitvoering! 

 
 

Eduard Annen Robin van Ulzen Jeannet Bos 

 
Klaas de Vries Jan Roelof Meesters Arnoud de Vos 
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1.Op de drempel 

De veranderingen in de maatschappij volgen elkaar in hoog tempo op. 

Klimaat, water, biodiversiteit, de kwaliteit van de leefomgeving, financiële 

onzekerheden, grondstoffen schaarste, onzekerheden over vrijheid en 

veiligheid, vluchtelingenstromen, een woningentekort en afstand tussen 

inwoner en politiek. Ook sociaal zijn er de nodige uitdagingen: effectieve 

zorg, het versterken van sociale samenhang in tijden waarin mensen elkaar 

minder lijken te begrijpen; de omgang met eenzaamheid, ongezonde 

leefstijl en armoede. Deze ontwikkelingen gelden natuurlijk ook voor de 

gemeente Meppel en daar willen we richting aan geven. Zodoende staan 

we nu samen op de drempel van de toekomst. 

Samen met iedereen die daaraan wil bijdragen, willen we ons vol inzetten, 

waarbij we maximaal gebruik maken van de kwaliteiten van Meppel en haar 

inwoners: ondernemend, eigenzinnig, sociaal en energiek. 

 
De gemeente Meppel is een energieke gemeente. Ondanks de vele 

uitdagingen die er op dit moment zijn, moeten we vooruit kijken naar de 

toekomst en durven te denken in kansen. Door opgaven samen te 

brengen zien wij kansen om onze gemeente en stad verder te 

ontwikkelen. Zo kunnen wij letterlijk ons steentje bijdragen aan de 

woningbouwopgave en tegelijkertijd aan de slag met onze verduur-

zamingsagenda. Veilige buurten waar het goed wonen is in een gezonde 

leefomgeving. Door de regionale positie van onze gemeente te blijven 

versterken, zorgen we ervoor dat onze binnenstad aantrekkelijk blijft, dat 

onze inwoners kunnen genieten van goed onderwijs, cultuur en sport en 

dat er in de gemeente voldoende werkgelegenheid is. Zo houden we onze 

gemeente relevant. 
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Dit coalitieakkoord is gebaseerd op uitgangspunten, richtinggevende 

afspraken en ambities. Dat biedt ruimte aan zowel partijen in de 

samenleving als in de gemeenteraad om nadrukkelijk mee te denken, 

inbreng te hebben en invloed uit te oefenen op de aanpak van de 

vraagstukken waarvoor we staan. Volgens ons versterkt dat de resultaten. 

Meer draagvlak, uiteenlopende inzichten en suggesties over de (manier 

waarop we tot) oplossingen (komen). Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn en 

vanzelf gaan, maar we geloven dat het veel kan opleveren. Het nader 

invulling geven aan de ontwikkelingen willen we doen met inwoners, 

partners in onze gemeente, in de regio, de provincie –alles afhankelijk van 

de aard van de opgave en wie erbij betrokken is of wil zijn. De samen-

werking met inwoners is cruciaal. Dit geldt ook voor organisaties en par-

tijen. In het bijzonder willen we hier aangeven dat wij de samenwerking in 

regio Zwolle en met de provincie Drenthe wezenlijk achten. Wij willen daar 

veel energie in steken. 

 
Voorwaarde voor een succesvolle route naar de toekomst is dat we keuzes 

maken en onze energie en middelen inzetten op de verschillende opgaven, 

namelijk: Wonen; Stad van Mensen; Kansen voor Werk en Economie; Zorg 

voor Mensen; Leven! 
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2.Inhoud 
 

A Wonen 

De komende jaren moet veel woonruimte worden gerealiseerd. Voor Meppel is 
dit een kans. 

Door toename van het aantal inwoners wordt het draagvlak voor onze 

voorzieningen groter. Dit vergrote draagvlak zorgt ervoor dat Meppel het 

huidige hoge voorzieningenniveau makkelijker kan handhaven. 

De ontwikkeling van de stad, de kernen en het buitengebied moet 
samenhangend tot stand komen. 

Onze binnenstad speelt hierin een belangrijke rol zowel economisch als sociaal, 

maar ook rond cultureel erfgoed. We willen ontwikkelen met kwaliteit. De 

woonomgeving moet aantrekkelijk en veilig zijn. En dan speelt ook nog dat we 

willen versnellen. Dat vraagt een omvattende aanpak, in samenwerking met 

veel partijen. 
 
Gezien de grote vraag naar woningen, willen we het bouwtempo 

verhogen. Ook in de gemeente Meppel zetten we ons in voor een extra 

woon-opgave van het Rijk. Daarbij is het belangrijk een divers 

woningaanbod te realiseren, rekening houdend met de vraag van nu en de 

toekomst. Want woningen die we nu bouwen gaan tientallen jaren mee. In 

ieder geval hebben we aandacht voor het bouwen van betaalbare 

woningen. Het uitgangspunt is 30% sociale huurwoningen. Daarnaast zien 

we dat starters moeilijk aan een woning kunnen komen. De starterslening, 

erfpacht of een grondlease constructie kan daarbij helpen en we gaan dit 

onderzoeken. Ook willen we de doorstroming bevorderen. Tenslotte 

hebben we oog voor de vraag naar bijzondere woonvormen en –typen, 

zoals collectieve woonvormen. 

Op specifieke plekken scheppen we daar ruimte voor en we faciliteren en 
stimuleren deze initiatieven. 

Bij dit alles willen we de woonlasten laag houden en de huidige zelfwoonplicht 
in stand houden. 
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Ontwikkeling van stad en dorpen 

De groei kan niet alleen de vorm van nieuwe woonwijken krijgen. Dat zou 

te veel ten koste gaan van kostbaar buitengebied. We willen en moeten 

ook inbreiden. Gebieden als Noordpoort en het Stationsgebied zijn 

geschikt voor wonen en verstedelijking. Zeker in de omgeving van het 

station zien we mogelijkheden om een goed bereikbaar stedelijk 

woonmilieu te creëren passend en aansluitend op de omliggende wijken 

en buurten. Met overigens de kwaliteiten die we eerder beschreven 

hebben én behoud en versterking van de aantrekkelijke historische 

binnenstad. Door middel van de nog op te stellen omgevingsvisie willen 

wij richting geven aan deze opgave. 

 
Ontwikkeling van het buitengebied 

Ook in het buitengebied kloppen de nodige ontwikkelingen aan de deur. 

Het stikstofvraagstuk, de transitie in de landbouw, de biodiversiteit die 

onder druk staat, de veranderingen in toerisme en recreatie, de 

energietransitie. Bijna te veel om op te noemen. 

Wij willen daar met betrokken partijen over meedenken. Ook om 

verbindingen te leggen en samenhang te bevorderen. Want het buitengebied 

verdient een samenhangende aanpak. 

Specifieke aandachtspunten 

• We willen zo snel mogelijk verkennen hoe de woningbouw in 

Nieuwveense Landen te versnellen en uit te breiden en hierin het 

vraagstuk van de voorzieningen mee te nemen. 

• We maken afspraken met woningcorporaties Actium en Woonconcept 

om hun sociale huurwoningen zo snel mogelijk energie- en CO2-

neutraal te maken. Hierbij staat isoleren van oudere woningen voorop 

en duidelijkheid voor huurders wanneer zij actie van hun 

woningcorporatie/verhuurder kunnen verwachten. Rol als 

toezichthouder, prestatieafspraken. 

• We bewaken dat bij implementatie van de Omgevingswet 

nadrukkelijk aandacht is voor ons cultuurhistorisch erfgoed en 

het kwaliteitsmanifest. 
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• Voor de grotendeels leegstaande, verpauperde Swaenenborgh en 

de daarboven gelegen woningen moet met spoed een plan 

ontwikkeld worden. 

• Nijeveen, Rogat en andere dorpen of buurtschappen mogen 
ontwikkelen met behoud van karakter. 

• Inzetten op studentenhuisvesting en kansen voor hoger onderwijs, 

waaronder de internationale PABO. 

• We voeren de jaarstappen, zoals benoemd in het erfgoedbeleid uit. 

 

 

B Stad van Mensen 

In Meppel zien we elkaar. Wij willen bijdragen om die kwaliteit te 

behouden en te bevorderen. Daarom streven we naar bekrachtiging van 

sociale verbondenheid in een aantrekkelijke leefomgeving. 

 
Verbondenheid 

De sociale structuur van Meppel is hecht en uiterst belangrijk. Het 
vrijwilligerswerk, het verenigingsleven. 

Wijk- en dorpsgericht werken geven we met volle energie verder 

invulling, samen met mensen in hun buurt, wijk of dorp. Partijen zoals 

jongerenwerk, opbouwwerk en wijkagent benutten we daarbij  optimaal. 

Juist in een buurt, dorp, wijk, gemeente is het mogelijk om de schijnbaar 

toegenomen tegenstellingen en het onbegrip te overbruggen. 

 
Gezonde leefomgeving 

De leefomgeving van de toekomst daagt mensen uit tot gezond gedrag. 

Bij gezonde leefomgeving draait het niet alleen om schone lucht en 

voldoende groen, maar ook kan de leefomgeving uitnodigen tot 

wandelen, fietsen, hardlopen, watersport, skeeleren, enzovoorts. Bij elke 

aanpak in de leefomgeving bekijken we welke mogelijkheden op dit vlak 

bestaan en voeren deze mogelijkheden, indien haalbaar, door. 
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Aantrekkelijke binnenstad 

De binnenstad noemen we niet voor niets ons stadshart. Het is ons 

kloppende hart, waar van alles te beleven valt, waar je mensen ontmoet 

op terras, in winkels, aan de gracht. Het is ook de plek waar onze 

oorsprong ligt, onze historie herkenbaar blijft. Die binnenstad willen we 

als kloppend hart 

versterken, samen met bewoners, middenstand en andere partijen. 

Binnensteden hebben te maken met teruglopende detailhandel. Daarom 

blijven wij inzetten op het relevant houden van onze binnenstad. 

Bijvoorbeeld door het verkleuren van de aanloopstraten, of het mogelijk 

maken van wonen. Groen en water (ook het voormalig grachtentracé) in de 

binnenstad krijgen bijzondere aandacht. 

 
 

Bereikbaarheid 

Onze gemeente wordt nog fietsvriendelijker. Plekken voor fietsparkeren 

in de binnenstad (en daarbij toezicht op gedrag); een samenhangend en 

veilig fietsnetwerk tussen wijken, voorzieningen en het station; een veilige 

fietsverbinding tussen Meppel-Zuid en Ezinge; 30km straatinrichting in 

wijken; een regionale fietssnelweg dragen hieraan bij. Door scheiding van 

fiets- en autoverkeer op de rijbaan verbetert de veiligheid voor de fietser 

en wordt de doorstroming van het autoverkeer bevorderd. 

Met name op de hoofdverbindingswegen. 
Regionaal zetten we ons in voor verbetering van de spoorverbindingen 

tussen Zwolle en het Noorden en voor de A28. 

Specifieke aandachtspunten 

• Er komt een extra kwaliteitsimpuls voor groenonderhoud. 

• We zorgen voor veilige fietsroutes naar scholen. 

• We willen een aantrekkelijke binnenstad waar je graag wilt zijn. 

Hiervoor moeten we durven te investeren. De 

bedrijveninvesteringszone (BIZ) kan op onze steun blijven 

rekenen. 
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• We willen winkels, zoals supermarkten en 

bouwmarkten, meer ruimte bieden voor 

zondagsopenstelling met inachtneming van de huidige 

laad- en lostijden. 

• Nieuw parkeerbeleid. De maximale parkeerduur op straat verruimen 
van 2 naar 3 uur. 

• Industrieel verkeer beter/sneller leiden naar de snelwegen. 

• De kwartiermaker binnenstad continueren we. 

• Om het winkelgebied aantrekkelijk te houden moet de inrichting van 

straten, pleinen en terrassen in lijn zijn met het historisch karakter. 

• De wegen moeten veilig worden ingericht, maar geen drempels of 
hobbels. 

• In elke wijk of dorp hondenuitlaatstroken en losloopgebieden 
definiëren. 

• Scholen zijn naast te voet en op de fiets ook goed en veilig bereikbaar 

met de auto. Daarom willen 

we het goede gebruik van de Kiss & Ride stroken bevorderen/mogelijk 

maken. 

 

C  Kansen voor Werk en Economie 
De gemeente Meppel heeft meer werkgelegenheid dan beroepsbevolking. Dat 
is een voorsprong die we moeten vasthouden. Het midden- en  
kleinbedrijf is de motor van onze economie. We moeten de ondernemers 
koesteren en stimuleren in onze ambitie om CO2-neutraal te zijn in 2040. Dit 
vraagt een enorme inzet op verduurzaming met gevolgen voor onze inwoners, 
werknemers en ondernemers. 
Maar het geeft ook mogelijkheden, want de energietransitie en de overgang 
naar een meer circulaire economie bieden zowel werk als verdiencapaciteit. 
Om deze grote uitdaging aan te gaan, is samenwerking en participatie 
noodzakelijk; samenwerking met inwoners, met ondernemers, met 
bewonerscoöperaties, met energiebedrijven en netbeheerders, met  
woningcorporaties en particuliere eigenaren, met kennisinstellingen en 
anderen. Deze samenwerking zoeken we actief -zowel binnen Meppel als in de 
regio. 
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Energie 

Een grote uitdaging is de overgang naar duurzame energiebronnen. 

Windturbines en zonnepanelen zijn het meest bekend, maar ook warmte 

van bodem en water en waterstof spelen een rol. Daarbij hebben we te 

maken met lastige kwesties: waar kunnen we windturbines plaatsen; leggen 

zonneweides niet een enorm beslag op kostbare ruimte? En dat terwijl 

misschien wel de grootste bijdrage ligt in het verminderen van ons 

energieverbruik. Wij willen stevig inzetten op het stimuleren van 

woningisolatie en andere maatregelen rond huizen en bedrijfspanden. 

Mensen moeten op een laagdrempelige manier betrouwbare informatie 

kunnen krijgen als ze willen verduurzamen. Samenwerking met het 

provinciale energieloket ligt voor de hand. 

De uitvoering van onze warmte-transitievisie (hoe gaan we van het 

aardgas af) vergt een gerichte aanpak in buurten en wijken. We gaan 

daarmee voortvarend aan de slag onder het motto ‘haast u langzaam’. 

Dit doen we in nauwe samenspraak met particuliere woningeigenaren, 

corporaties en (hun) huurders. 

Om onze doelstellingen te halen rond duurzame opwek van energie moeten 

en willen we maximaal inzetten op zon op daken. Daarnaast zijn 

windturbines waarschijnlijk onvermijdelijk; die leveren erg veel duurzame 

energie. Voorwaarde voor het realiseren van windturbines op grondgebied 

van Meppel is dat de opbrengsten ten goede komen aan de gemeenschap, 

met name aan hen die het meeste overlast ervaren. Dit betekent 100% 

lokaal eigendom. Een tweede voorwaarde is dat we het gesprek aangaan 

met direct betrokkenen, waaronder partijen in de regio (buurgemeenten). 

Uiteraard alles binnen de wettelijke kaders van geluid, schaduw, participatie 

en draagvlak. 

We zijn tegen grootschalige zonneweides. 
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Grondstoffen en haven 

Hergebruik van grondstoffen wordt belangrijker. Beschikbaarheid van schaarse 

grondstoffen is niet vanzelfsprekend. Daarom blijven we werken aan verdere 

scheiding van onze afvalstromen en forse vermindering van de hoeveelheid 

restafval. We zijn niet voor het invoeren van diftar (differentiatie van tarieven 

naar gebruik), maar voor beloning van goed gedrag. 

 
Ook willen we productieketens sluitend (circulair) maken en beter omgaan 

met transport van grondstoffen. Onze haven is daarbij belangrijk. De haven 

ontwikkelen als grondstoffenknooppunt is vastgelegd in de regiodeal, Port of 

Zwolle. Belangrijk hierbij is om te zorgen dat de grondstoffen die gemaakt 

worden uit afval, op- en overgeslagen worden geen overlast veroorzaken 

voor inwoners, natuur en milieu. De haven ligt bij natuurgebied Oevers S en 

Natura 2000 gebieden. Dit zijn kwetsbare natuurgebieden en Oevers S heeft 

daarnaast ook archeologische waarde. Binnen de haven zijn bedrijven actief 

die geen gebruik maken van het water. Door veranderingen die op ons af 

komen worden waarschijnlijk een aantal stromen in de haven kleiner. 

Vanwege deze beide ontwikkelingen zouden we verder kunnen inbreiden. 

 
Ondanks dat vervoer over water schoner lijkt te zijn, wordt er beperkt 

gebruikgemaakt van vervoer over water. We moeten inzetten op meer vervoer 

over water én bevorderen dat schepen beladen terugvaren. 

 
Ook de toekomst van de Meppeler haven behoeft een antwoord. Hierover 

komt een onderzoeksrapport en nota naar de raad. Met hierin onder 

andere: 

a) Scenario’s van geen uitbreiding tot volledige ontwikkeling 

b) Hierbij aandacht hebben voor de (on)mogelijkheden van 

realisatie in relatie tot de natuur in het gebied. 

c) In de scenario’s ook aan te geven welke mogelijkheden er zijn voor 
grondverwering, posities en 

differentiatie in gemeente- en provinciegrenzen. 
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Hieraan wordt toegevoegd wat de economische waarde is van de verschillende 

scenario’s en wat de scenario’s zijn qua werkgelegenheid. 

 
Biodiversiteit 

Op alle vlakken staat de biodiversiteit onder druk. We vinden het belangrijk 

om het vergroten van soortenrijkdom te stimuleren. Daarbij willen we ons 

richten op zowel particulieren als bedrijven en op de openbare ruimte. Onder 

meer willen we in samenwerking met Agrarisch Natuurbeheer Drenthe 

pakketten voor grondeigenaren aanbieden. Specifieke aandacht hebben we 

voor de bij. 

Specifieke aandachtspunten 

• Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst wanneer waterstof of 

groen gas toegankelijk zijn. 

• Vervuilende bedrijven gaan meer betalen. Bedrijven die het goed doen 
worden beloond. 

• We onderzoeken de mogelijkheid van een Energieloket. 

• Niet iedereen kan zijn elektrische auto op eigen terrein opladen. 

Daarom willen wij dat de gemeente het huidige systeem vernieuwt 

om een laadpaal aan te vragen voor in de openbare ruimte en 

privaat. 

• Voorkomen van energie-armoede. 

• We zetten in op: (1) Isoleren, (2) Zonnepanelen op het dak en (3) 

Zonnepanelen inpassing langs taluds van wegen. Natuurgebieden 

beschermen we, hier is geen ruimte voor zonnepanelen. 

• Steun voor oprichting van lokale energiecoöperaties. 

• We zorgen ervoor dat de opbrengsten van de energie die binnen onze 

gemeente geproduceerd wordt ook bij (de inwoners van) onze 

gemeente terechtkomen. 

• Windenergie komt onder voorwaarden (geluids- en slagschaduw 

overlast) in beeld als voorgaande maatregelen onvoldoende blijken. 

• Samen met het Recreatieschap Drenthe willen we werken aan de 

ondersteuning van onze lokale toeristisch-recreatieve 

ondernemers in het buitengebied. 

• Meer aandacht voor “Koop Lokaal”. 

• Lokale ondernemers zoveel mogelijk betrekken bij lokale 

projecten en aanbestedingen binnen de gemeente. 
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D Zorg voor elkaar 

Meppel is een sociale gemeente. De zorg voor elkaar, zeker voor mensen 

die het moeilijk hebben, staat hoog in het vaandel. Dat is belangrijk, vooral 

in deze tijd van toename van kansenongelijkheid en scherpere 

tegenstellingen. Onze uitdaging is allereerst om verschillen te verkleinen en 

mensen dichter bij elkaar te brengen. Juist op gemeentelijk niveau is de 

menselijke maat, sociale samenhang en het contact tussen overheid en 

inwoner te verbeteren. 

 
De tweede uitdaging is de zorg voor mensen effectief te organiseren en uit 

te voeren. Aandacht moet worden gegeven aan afspraken met en 

samenwerking tussen zorgpartijen, versterken van vertrouwen in de 

professional en meer inzet op het voorkómen van problemen (preventie en 

samenwerking in het zogenaamde voorliggend veld). 

 
Ontplooiing is een derde element. Jezelf ontwikkelen verrijkt het leven. 

Onderwijs is daarbij belangrijk, maar zeker ook cultuur en sport. We willen 

onze inwoners aanbieden zich te kunnen ontwikkelen en rijke ervaringen op 

te doen. 

 
We willen dat zorg en ondersteuning beschikbaar is voor wie het nodig heeft. 

Tegelijkertijd is betaalbaarheid van belang voor de structurele 

beschikbaarheid en kwaliteit ervan. 

Onze benadering rust op vijf pijlers: 

a) Preventie: we zetten in op actief preventiebeleid, zowel rond 
leefstijlkwesties als overgewicht, alcohol, 

roken, drugs maar ook bij zorg en financiële problemen; 

b) Vroegsignalering: via netwerken van ‘vindplaatsen’ 

(kinderopvang, scholen, huisartsen, thuiszorg, buurtwerk, 

corporaties, e.d.) trachten we problemen zo vroeg mogelijk te 

signaleren, zodat verergering voorkomen kan worden; 

24 



 

 

c) Zorg nabij en maatwerk: een samenhangende en persoonlijke 

aanpak levert het beste resultaat, waarbij coördinatie tussen 

verschillende disciplines essentieel is; 

d) Vertrouwen in de zorgprofessional en beperken van bureaucratie. 

e) We zetten in op het verminderen van het aantal uithuisplaatsingen 

van jeugdigen onder de 18 jaar door gezinnen preventief te 

ondersteunen. 

Andere aandachtspunten zijn: 
Bij schuldenproblematiek creëren we ademruimte, zodat de geldzorgen 
niet langer het aanpakken van 

andere, onderliggende problemen in de weg staat. 

• We onderzoeken aan welke ondersteuning mantelzorgers behoefte 
hebben. 

• We bevorderen sociale samenhang in buurten, door 

ontmoeting te stimuleren en door het ondersteunen van 

initiatieven voor ontmoetingsplekken voor jongeren. 

• We dragen bij aan flexibiliteit van mensen op de arbeidsmarkt, door 

het stimuleren van om-, op- en bijscholing. Het Ontwikkelfonds van 

Regio Zwolle, waaraan ook gemeente Meppel bijdraagt, is hiertoe een 

geschikt middel. Dit is nodig vanwege de veranderingen die 

plaatsvinden op de arbeidsmarkt en de disbalans tussen vraag en 

aanbod. Motto is: een leven lang ontwikkelen. 

 

Specifieke aandachtspunten 

• Meppel is een trotse regenbooggemeente. Dit dragen we actief uit. 

• We houden het ruimhartige Meppeler regiem voor schenkingen aan de 

minima vast. 

• Aandacht voor aanpak laaggeletterdheid. 

• Wij ondersteunen maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor 

het ondersteunen van minima. 

• We zetten in op betere kansen voor jongeren na het 

praktijkonderwijs en de mogelijkheden voor arbeidsgehandicapten 

in het algemeen. 
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• Er wordt een gebruikersgroep in het leven geroepen die 

nieuwe ontwikkelingen vanuit het Mobiliteitsplan beoordeelt 

en hierover een advies geeft. 

• We intensiveren de steun aan kinderen die in armoede opgroeien en 

proberen deze doelgroep beter te bereiken. 

 

E Leven! 

Onderwijs, cultuur, sport, evenementen –allemaal dragen ze bij aan verrijking 
van ons leven. Genieten van een culturele voorstelling, actief bezig zijn met het 
creëren van kunst, lekker bezig zijn met sporten of bewegen, jezelf ontwikkelen 
via school of een cursus. Het is belangrijk dat onze gemeente die voorzieningen 
heeft en dat ze bereikbaar zijn voor onze inwoners en die uit onze directe 
omgeving. Persoonlijke ontplooiing en gelijke kansen op die ontplooiing zijn 
voor ons belangrijke waarden. Vanuit onze gemeentelijke taken op deze 
gebieden richten we ons de komende periode in ieder geval op: 

• Sport. We investeren in de relatie met sportverenigingen, onder meer 

door gezamenlijk te werken aan een visie op sport. Daarmee borduren 

we voort op het lopende inventarisatie-onderzoek en bieden 

we duidelijkheid voor de langere termijn. Ook willen we tarieven en 

eigendom voor de verschillende verenigingen gelijktrekken. 

• Bewegen. We willen een openbare ruimte die uitdaagt tot bewegen. 

• Accommodaties. We bezien waar clustering van voorzieningen 

bijdraagt aan de kwaliteit en betaalbaarheid/efficiency. We 

onderzoeken de verplaatsing van de bibliotheek naar de binnenstad 

met versterking van haar ontmoetingsfunctie én de omvorming van 

de Plataan naar een andere functie. 

• We kijken naar de mogelijkheden voor een tweede ontsluiting naar 
Engelgaarde zodat een wandel- 

en/of fietsrondje ontstaat. 

• Het stimuleren van actieve kunstbeoefening. Bijvoorbeeld 

door stimuleren van tijdelijke expositieplekken, inrichten 

van plekken tot atelier-/kunstruimtes. 

• De functie van het cultuurplatform moet geëvalueerd worden. 
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Ogterop 

Schouwburg Ogterop dragen we een warm hart toe. Voor veel mensen staat 

dit gebouw symbool voor de cultuur in onze gemeente. Weliswaar is de 

schouwburg een cruciale voorziening, maar er is op veel meer plekken in onze 

gemeente cultuur te beleven. 

De schouwburg is naast de plek waar veel voorstellingen worden uitgevoerd 

ook een belangrijke vestigingsfactor voor zowel potentiële inwoners als voor 

bedrijven. Daarom willen we Ogterop graag behouden. Wel zullen 

aanpassingen gedaan moeten worden aan het gebouw om het open te 

kunnen en mogen houden. De gemeenteraad heeft in beginsel hiervoor een 

bedrag vrijgemaakt, maar dat dekt niet de totale kosten voor de renovatie. Er 

moet een flink deel in externe financiering gevonden worden. 

Uitgangspunt is dat de jaarlijkse exploitatie van Ogterop niet meer mag gaan 
kosten. 

De exploitatiekosten worden in beginsel betaald uit het cultuurbudget. We 

willen dat deze niet ten laste komen van andere vormen van cultuur. 

De vernieuwbouw zien we als opstap naar verzelfstandiging van Ogterop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 



 

3. Gemeentefinanciën 

Al jaren staan de financiën van de gemeente Meppel onder druk. Het blijkt 

heel moeilijk om dit fors en structureel te verbeteren. Wij willen een serieuze 

poging doen om de reserves meer in overeenstemming te brengen met de 

risico’s én de schuldenlast te verminderen. Daarbij houden we ruimte om 

met ambitie de opgaven voor de toekomst aan te pakken die voor ons liggen. 

Het financiële beeld is een momentopname met vele onzekerheden. Het 
verbeteren van de financiële positie van Meppel pakken we op door middel van 
een integraal actieplan. 

Heffingen worden verhoogd om de kostendekkendheid van gemeentelijke 
uitgaven op peil (100%) te brengen (voor de grafrechten maken we een 
uitzondering). 

Specifieke aandachtspunten: 

• Meer aandacht voor lobby en public affairs voor verwerving van 

Europese, Rijks- en 

provinciale subsidies. 

• Er moet meer gebruik worden gemaakt van subsidiemogelijkheden 

van provincie, Rijk en EU om ontwikkelingen op het gebied van 

infrastructuur, stadsontwikkeling of toerisme te stimuleren. Subsidie 

aanvraag of onderzoek naar subsidiemogelijkheden worden 

onderdeel van de procedure bij nieuwe projecten van de gemeente. 

• Inzicht in de financiën. Begrijpelijke taal, duidelijk. 

• We beperken het gebruik van bestemmingsreserves waar mogelijk. 

• De OZB verhogen we alleen als er echt geen ander mogelijkheid 

meer gevonden kan worden, dit benoemen we als last resort. 

• Jaarlijkse overschotten voegen we toe aan de algemene reserve, om 
onze financiële positie 

te versterken. 
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4. Zo gaan wij besturen 

Samen werken aan maatschappelijke opgaven 

De tijd van de bepalende - en zelfs die van de regisserende - overheid ligt achter 
ons. Het komt meer aan op faciliteren en samenwerken. Daarom zoeken wij 
nadrukkelijk de samenleving op. Zoals eerder in dit document gesteld zijn er 
vele opgaven waaraan gewerkt moet worden. Dit kan niet alleen vanuit het 
stadhuis. De goede ideeën en inzet zijn vaak al aanwezig in de samenleving. Dit 
kan een ondernemer zijn die graag wil verduurzamen, of een buurtplatform die 
met kleine initiatieven de samenhang in de buurt verbetert. 

 
Ondermijning 

De laatste jaren maakt de georganiseerde criminaliteit (onderwereld) in 

toenemende mate gebruik van diensten uit de ‘bovenwereld’. Deze 

verwevenheid van boven- en onderwereld ondermijnt onze samenleving 

en rechtsstaat. Als vertegenwoordigers van het openbaar bestuur dragen 

wij hierin een grote verantwoordelijkheid. 

 
Participatie 

Als overheid, politiek en college van B&W is het belangrijk om midden in 

de samenleving te staan. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want 

verwachtingen kunnen uiteenlopen. Daarom vinden wij het belangrijk om 

werk te maken van participatie. Door een nieuw participatiebeleid voor 

de gehele gemeentelijke organisatie willen wij enerzijds duidelijkheid 

creëren in hoe wij participatie de ruimte geven. Anderzijds is het een 

kans om aan te geven welke kaders er zijn voor participatie. Denk hierbij 

aan de participatieladder. Kaders zijn daarbij niet bedoeld om uit te 

sluiten, maar om duidelijkheid te creëren en daarmee teleurstellingen te 

voorkomen. 

 
Transparantie 

De Wet Open Overheid beoogt meer transparantie. Dit vraagt om aandacht. 

Dit kan samengaan met verdere organisatieontwikkeling. 
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Naar buiten 

Deze coalitie verwacht ook dat het college van B&W zichtbaar en 

benaderbaar is. Niet besturen vanuit het kantoor, maar er op uit. Door 

meer bezoeken te brengen aan onder andere maatschappelijke 

organisaties, wijkplatformen of werkgevers willen wij werken aan de 

zichtbaarheid. 

Het wijkwethouderschap willen wij continueren, maar een nieuwe vorm 

geven. Daarom willen wij samen met de buurt- en dorpsplatformen in 

gesprek gaan over hun wensen aangaande het wijkwethouderschap. Op deze 

wijze kunnen wij het wijkwethouderschap verbeteren en nog betere 

gesprekken voeren met buurt of dorp om te weten wat er speelt. 

 
Organisatie 

Een belangrijke opgave voor de gemeentelijke organisatie is kunnen en leren 

omgaan met veranderingen en ontwikkelingen. Wil de organisatie de 

betrouwbare uitvoerder zijn van politieke besluiten, dan zijn regelmatig 

onderhoud en af en toe een diepte-investering nodig. De ontwikkelingen in 

de samenleving vragen extra inzet om een aantrekkelijke werkgever te zijn en 

te blijven. Dat vraagt veel inzet van iedereen en ook financiële middelen. 

 
Bestuursstijl 

Collegiaal bestuur staat voor ons voorop. Besluiten nemen we 

gezamenlijk en we staan er ook gezamenlijk voor. Als college streven 

we naar een vruchtbare verhouding met de gehele raad. 

Zoals eerder vermeld is dit coalitieakkoord gebaseerd op uitgangspunten, 

richtinggevende afspraken en ambities. Dat biedt ruimte voor het (politieke) 

gesprek. Vooruitgang creëren we immers door samen te werken, ook met 

partijen die geen onderdeel zijn van dit akkoord. Bestuurlijke stabiliteit is 

daarentegen ook nodig. Dit kan in de wetenschap dat er steun en vertrouwen 

is op een breder vlak dan het akkoord. Om de gemeente Meppel bestuurlijk 

sterk te positioneren in de Regio en Provincie werken wij samen en draagt 

deze meerderheidscoalitie daartoe bij. 
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Specifieke aandachtspunten 

• Nieuw participatiebeleid. 

• Vernieuwd wijkwethouderschap. 

• Spreekuur met collegeleden. 
 
 

Portefeuille verdeling 
De onderstaande portefeuilleverdeling is voorlopig. De definitieve 
portefeuilleverdeling wordt vastgesteld in het constituerend beraad van het 
college van B&W. 
 
Richard Kortelandrd Korteland (burgemeester) 

• Openbare orde en veiligheid 

• Algemene coördinatie 

• Handhaving 

• Internationale samenwerking 

• Lobby en netwerken 

• Citymarketing 

• Dienstverlening, bestuur & samenleving en participatie 

• Personeel en organisatie 

• Project: 
o Port of Zwolle 
 
 
Klaas de Vries (SteM) 
• Financiën, inclusief grondexploitaties, inkoop 

en vastgoed 

• Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 

• Beheer openbare ruimte, inclusief water en riolering, reiniging, 
wegen 

• Erfgoed & Cultuurhistorie (Kwaliteitsmanifest) 

• Economie, inclusief bedrijfsterreinen, industrie, haven, 
havenontwikkeling en agrarische ondernemers 

• Werkgelegenheid 

• Verkeer en vervoer 

• Contactwethouder: Centrum, Nieuwveense Landen 

• Project: 
o Voormalig ziekenhuisterrein 
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Robin van Ulzen (VVD) 

• Wonen 

• Participatiewet (inkomen) 

• Ruimtelijke ordening, incl. stadsontwikkeling en Omgevingswet 

• Binnenstad (incl. economie binnenstad) 

• Evenementen 

• Toerisme en recreatie 

• Parkeren 

• Contactwethouder: Koedijkslanden, Berggierslanden, Ezinge 

• Projecten: 

o Bleekerseiland 

o Stationsgebied 

o Noordpoort 
 
Jeannet Bos (D66) 

• Sport en gezondheid 

• Jeugd(zorg) 

• Duurzaamheid, inclusief circulair denken, energietransitie en 
klimaatadaptatie, grondstoffeninzameling 

• Onderwijs 

• Cultuur 

• Wijk- en dorpsgericht werken 

• Contactwethouder: Nijeveen, Rogat, Broekhuizen, Schiphorst, 
Haveltermade (inclusief Watertorenbuurt), Oosterboer 

• Projecten: 

o Revitalisering Oosterboer 

o Schouwburg Ogterop 
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Bestuur 
 
Voorzitter       Secretaris 
Ron Dunselman     Henk Schoemaker 
Oranjelaan 13     Julianastraat 26 
7941 EZ Meppel     7941 JC Meppel 
0522-255288     0522-258141 
06-53378758     06-53884475 
r.dunselman@gmail.com   hensch@home.nl 
       hensch.meppel@outlook.com 
 
Penningmeester     Algemeen bestuur 
Erik van Eldik     Wim Start 
Oosterboerweg 54    Leonard Springerlaan 30 
7943 KG Meppel     7941 GX Meppel 
06-53153399     06-57262536 
erik.van.eldik@outlook.com   wstart3@gmail.com 
 
 
Algemeen Bestuur 
Vacant 
 
 

Fractie 
 
Eduard Annen     Elisabeth Bakkenes 
eduardannen@gmail.com   elisabethbakkenes@gmail.com 
 
Madelinde Bakkenes    Gaby Geertsma 
madelindeb@hotmail.com    gabygeertsma@hotmail.com 
 
Pierre van Leeuwen    Robbert van Leeuwen 
pierrevanleeuwen@home.nl   Rvleeuwen1986@gmail.com 
 
Martijn Wieringa 
me.wieringa@gmail.com 
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