GEMEENTE LOSSER
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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 17.O
d.d. 24-04-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 17.NO
d.d. 24-04-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

WIJZ

18Z01278
18.0012224
18-04-2018

Jaarrekening 2017 Stadsbank Oost
Nederland en Primitieve begroting
2019 Stadsbank met
meerjarenraming 2020-2022.
INFO:
Tijdens de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de Stadsbank
Oost Nederland (SON) op 5 juli 2018
staat de concept-jaarrekening 2017
en de Primitieve begroting 2019 en
meerjarenraming 2020-2022 van de
Stadsbank op de agenda. Dit
voorstel dient om een college-besluit
over genoemde agendapunten te
laten nemen.

1. Instemmen met de conceptjaarrekening 2017 van de Stadsbank
Oost Nederland en het negatief
jaarsaldo van € 113.200,-- te onttrekken
aan de Algemene Reserve.
2. Instemmen met de uitgangspunten
van de Stadsbank Oost Nederland voor
het opstellen van de begroting 2019 en
meerjarenraming 2020-2022.
3. Instemmen met de op deze
uitgangspunten gebaseerde Primitieve
begroting 2019 en meerjarenraming
2020-2022 waarbij rekening is
gehouden met de benodigde financiële
middelen voor de structurele
kwaliteitsimpuls schuldhulpverlening.
4. Akkoord gaan met de voor 2018
gevraagde eenmalige financiële
bijdrage à € 1.913,50 voor de
implementatie van de structurele
kwaliteitsimpuls schuldhulpverlening.
5. Via bijgaande Raadsinformatiebrief
de gemeenteraad informeren over het
standpunt van het college met
betrekking tot de primitieve begroting
2019 van de Stadsbank Oost Nederland
en daarbij adviseren geen zienswijzen in
te dienen.

6

BSP

18Z01046
18.0012008
16-04-2018

Aanleg extra kunstgrasveld KVV
Losser
INFO:
Stichting Exploitatie Accommodatie
KVV Losser vraagt toestemming om
een kunstgrasveld te realiseren op
het voormalige hoofdveld van
sportpark Brilmansdennen.
Geadviseerd wordt hiervoor onder
voorwaarden toestemming te geven
en medewerking te verlenen aan het
vestigen van een recht van opstal.

1. Toestemming verlenen aan Stichting
Exploitatie Accommodatie KVV Losser
voor de aanleg van een kunstgrasveld.
2. Vestigen van een recht van opstal
voor de betreffende locatie.
3. Instemmen met bijgevoegde
conceptbrief aan de stichting.
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WIJZ

18Z01259
18.0012029
16-04-2018

Regionaal samenwerken voor
toezicht op kwaliteit Wmo en
jeugd.
INFO:
De bestuurscommissie OZJT heeft
op 25 januari 2017 besloten 1,5 fte te
werven en tijdelijk aan te stellen om
toezicht op de kwaliteit van de Wmo
regionaal vorm te geven. De
toezichthouder kwaliteit Wmo en de
adviseur toezicht kwaliteit Wmo
hebben vanuit de praktijk en op basis
van het voorwerk dat in de afgelopen
jaren op dit terrein binnen Samen 14
is gedaan, de taken en rollen van
toezicht kwaliteit Wmo verder
uitgewerkt. Om regionaal
kwaliteitstoezicht verder vorm te
geven, maakt elk van de Twentse
gemeenten nu een keuze in welke
taken en rollen zij regionaal willen
beleggen.

1. Vaststellen van de notitie ‘Regionaal
samenwerken op toezicht van kwaliteit
Wmo’ (bijlage 18.0012048);
2. de volgende onderdelen van toezicht
op kwaliteit van de Wmo, onder
voorbehoud van de vertaling in kosten,
in regionale samenwerking te
organiseren:
a. preventief en proactief
kwaliteitstoezicht op:
- contracten afgesloten door alle 14
Twentse gemeenten;
- contracten afgesloten door meerdere
Twentse gemeenten alleen m.b.t.
maatwerkvoorzieningen en jeugd;
b. reactief, signaal gestuurd
kwaliteitstoezicht op:
- contracten afgesloten door alle 14
Twentse gemeenten;
- contracten afgesloten door meerdere
Twentse gemeenten alleen met
betrekking tot maatwerkvoorzieningen
en jeugd;
c. calamiteiten en incidenten:
- coördinatie;
- uitgebreid onderzoek na calamiteit /
onderzoek (bijlage 18.0012212);
3. Daarvoor de manager OZJT op te
dragen structureel 1,5 fte in de
begroting OZJT op te nemen voor de
uitvoering van toezicht op de kwaliteit
van de Wmo;
4. Op basis van artikel 6.1 Wmo 2015
de manager OZJT met ingang van 1
mei 2018 de bevoegdheid te geven
medewerkers aan te stellen als
toezichthoudend ambtenaar in het kader
van de Wmo 2015, voor de bij 2.
vastgestelde onderdelen van toezicht;
5. De manager OZJT opdracht te geven
de organisatie van regionaal toezicht op
de kwaliteit van de Wmo verder uit te
werken, inclusief vertaling in formatie en
de wijze waarop deelnemende
gemeenten daaraan bijdragen;
6. OZJT/Samen14 te informeren over
de genomen besluiten.
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8

BSP

18Z01258
18.0012544
19-04-2018

Verlenging
samenwerkingsovereenkomsten
Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds
INFO:
De gemeente is aangesloten bij het
Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds om kinderen van
financieel minder draagkrachtige
ouders een kans te bieden deel te
nemen aan activiteiten op het gebied
van sport en cultuur.
De samenwerkingsovereenkomsten
met beide fondsen zijn in 2017
afgelopen. Voorgesteld wordt de
samenwerkingsovereenkomsten met
het Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds met een termijn
van drie jaar (2018-2020) te
verlengen.

1. Instemmen met verlenging van
deelname aan het Jeugdsportfonds en
het Jeugdcultuurfonds voor een termijn
van 3 jaar (2018-2020).
2. Instemmen met bijgevoegde conceptsamenwerkingsovereenkomsten en
wethouder Hassink machtigen om deze
te ondertekenen.

9

BSP

16Z02523
18.0012707
23-04-2018

Vaststelling bestemmingsplan
“Buitengebied, partiële herziening
Honingloweg 30 te Losser”
INFO:
Om de buitenschoolse opvang van
kinderen als nevenactiviteit op het
agrarisch bedrijf aan de Honingloweg
30 mogelijk te maken, is een
wijziging van het bestemmingsplan
Buitengebied nodig. Het ontwerp
bestemmingsplan “Buitengebied,
partiële herziening Honingloweg 30
te Losser” heeft inmiddels ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen op
ingediend. Het bestemmingsplan kan
nu ter vaststelling aan de
gemeenteraad worden aangeboden.

De raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied,
partiële herziening Honingloweg 30 te
Losser” vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in
artikel 6.12 van de Wet op de ruimtelijke
ordening vast te stellen.

