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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 50.O
d.d. 13-12-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 50.NO
d.d. 13-12-2016

Conform akkoord.

4

VH

16Z03486
16.0028463
14-12-2016

Instemmen met het indienen van
een zienswijze op het Ontwerp
Structuurvisie Ondergrond
INFO:
Door Hengelo, Enschede,
Dinkelland/Tubbergen en Almelo.is
een zienswijze opgesteld in reactie
op het Ontwerp Structuurvisie
Ondergrond. Het idee bestaat dit
regionaal op te pakken. Om hieraan
(alsnog) een instemming van
burgemeester en wethouders van
Losser aan ten grondslag te hebben
liggen is dit voorstel opgesteld

Instemmen met het regionaal oppakken
van het indienen van een zienswijze als
bijgevoegd en indien dit niet haalbaar
blijkt zelf de zienswijze indienen

5

Control

16Z03474
16.0028537
14-12-2016

Instemmen met de raadsinformatiebrief
Raadsinfo decembercirculaire
2016
INFO:
Per saldo valt de uitkering uit het
Gemeentefonds in 2016 9.000 euro
lager uit:
• voor taakmutaties wordt een bedrag
van 42.000 euro aan het fonds
toegevoegd;
• door een aanpassing van de
maatstaven wordt de ‘vrije ruimte’ in
de gemeentefondsuitkering over
2016 met 51.000 euro beperkt
(=nadeel). Meerjarig leidt de
aanpassing tot een beperkt financieel
voordeel van 6.000 euro.

6

BSP

16Z03457
16.0027925
12-12-2016

In te stemmen met de beantwoording
Art. 39 Reglement van orde
van de vragen van de CDA-fractie zoals
raad/Woningbouw Beuningen
in bijgaande brief inclusief aanvullingen.
INFO:
Namens de CDA-fractie gemeente
Losser zijn een aantal vragen gesteld
omtrent woningbouw in Beuningen.
Art. 39 reglement van orde raad geeft
aan dat deze vragen schriftelijk door
het college moeten worden
beantwoord. In bijgaande brief
worden de vragen beantwoord. Uw
college wordt gevraagd met deze
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brief in te stemmen.
7

BSP

16Z03403
16.0028392
13-12-2016

Aanbesteding bouwkundige
werkzaamheden en installaties
Kulturhus Losser
INFO:
Op basis van het inkoopbeleid van
de gemeente Losser moeten de
verbouwingswerkzaamheden voor
Kulturhus Losser in beginsel
nationaal openbaar worden
aanbesteed.
Hier kan gemotiveerd van worden
afgeweken. Uw college wordt
voorgesteld om deze insteek te
kiezen, omdat dat tijdwinst oplevert
en omdat geschikte bedrijven zo
kunnen worden geselecteerd.

1. Onder gebruikmaking van de
afwijkingsmogelijkheid in het
aanbestedingsbeleid Instemmen met
meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedure voor
bouwkundige werkzaamheden en
aanpassing installaties voor Kulturhus
Losser op grond van de volgende
argumenten:
- de aanbestedingsprocedure wordt
hiermee 2,5 maand verkort waardoor de
afgesproken opleverdatum van 1
december haalbaar blijft
- op deze wijze is het mogelijk om meer
rekening te houden met kansen voor de
lokale en regionale economie.
2. Raad middels bijgevoegde
raadsinfobrief informeren over stand
van zaken Kulturhus Losser

8

BSP

16Z03337
16.0026548
01-12-2016

Beleidsregels Maatschappelijke
Ondersteuning en Financieel
Besluit maatschappelijke
ondersteuning 2017.
INFO:
Naar aanleiding van landelijke
ontwikkelingen en de
uitvoeringspraktijk passen we jaarlijks
de Beleidsregels Maatschappelijke
Ondersteuning en het Financieel
besluit Maatschappelijke
Ondersteuning aan. De nieuwe
Beleidsregels Maatschappelijke
Ondersteuning en het Financieel
Besluit Maatschappelijke
Ondersteuning zullen per 1 januari
2017 in werking treden.

1. Instemmen met de Beleidsregels
Maatschappelijke Ondersteuning
gemeente Losser 2017;
2. Instemmen met het Financieel Besluit
Maatschappelijke Ondersteuning
gemeente Losser 2017.

9

BSP

16Z03334
16.0028099
13-12-2016

Beantwoording vragen ex art 39
over rekenkameronderzoek
Stadsbank Oost Nederland
INFO:
De fractie Burgerforum heeft
schriftelijke vragen gesteld aan het
college over een onderzoek dat in
opdracht van de rekenkamers van
Almelo, Borne, Enschede, Hengelo
en Oldenzaal is uitgevoerd naar de
Gemeenschappelijke regeling
Stadsbank Oost Nederland. Het
college is op de hoogte van het
rapport en beantwoordt de brief van

De brief van fractie Burgerforum van 28
november 2016 beantwoorden door het
versturen van bijgevoegde brief inclusief
aanvulling.
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fractie Burgerforum.

10

BSP

16Z03258
16.0025821
08-12-2016

Social Return on Investment
INFO:
De Twentse gemeenten zien Social
Return on Investment (SROI) als één
van de instrumenten om mensen met
een achterstand tot de arbeidsmarkt
aan het werk te helpen of hun
arbeidskansen te vergroten. De 14
Twentse gemeenten hebben tot op
heden elk op een eigen wijze
invulling gegeven aan SROI binnen
hun inkoopbeleid.
Mede op verzoek van het
bedrijfsleven kiezen de 14 Twentse
gemeenten, waaronder Losser, nu
voor dezelfde benadering.

1. Instemmen met de ”Beleidsnotitie
Social Return On Investment (concept
0.7, september 2016)” van de 14
Twentse gemeenten;
2. Instemmen met het uitvoeren van een
tweejarige regionale pilot gedurende
2017 en 2018;
3. Akkoord gaan met het aanschaffen
van een webbased monitor systeem
SROI: de WIZZR;
4. Jaarlijks € 1.332,- beschikbaar stellen
ter financiering van het gebruik van de
WIZZR in 2017 en 2018;
5. Aan de implementatie kosten van de
WIZZR, van in totaal € 4.000,- voor de
regio, eenmalig € 308,- bijdragen;
6. Aan een werkbudget voor PR en
onvoorziene kosten van in totaal
€ 7.000,- voor de regio € 500,- per jaar
bijdragen, gedurende 2017 en 2018.

11

VH

16Z03241
16.0027387
08-12-2016

Handhavingsbeleid 2016
INFO:
Het huidige handhavingsbeleid
dateert uit 2008. Het
handhavingsbeleid moet periodiek
worden herzien. Belangrijk hierbij is
onder andere het hiermee ook het
formeel vastleggen van de landelijke
handhavingsstrategie.
De nalevingsstrategie, met daarbij de
handhavings- toezichts-, sanctie- en
gedoogstrategie is de kern van
handhaving. Het gaat namelijk niet
alleen om sanctioneren maar ook
juist om het voorkomen van
overtredingen. Wel moet dit
handhavingsbeleid als een
overgangsdocument worden gezien.
Volgend jaar zal het verder worden
doorontwikkeld/vormgegeven,
waarbij bij de risico-analyse en
prioritering de raad en zo mogelijk
inwoners zullen worden betrokken.
Ook zullen hierbij wetswijzigingen,
zoals Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen en de Omgevingswet (en
daarbij vast te stellen ambities)
moeten worden betrokken.

1. Het handhavingsbeleid fysieke
leefomgeving Losser 2016, en daarbij
expliciet de opgenomen landelijke
handhavingsstrategie, vast te stellen.
2. Het handhavingsbeleid toe te zenden
aan de gemeenteraad en de provincie;
3. Het vastgestelde beleid publiceren en
plaatsen op de website.
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VH

16Z02839
16.0027681
23-11-2016

Implementatie Omgevingswet –
startdocument
INFO:
Per januari 2019 zal de
Omgevingswet in werking treden.
De Omgevingswet staat bekend als
een van de grootste veranderingen
van de laatste tijd, daarom is het zorg
nu al goed vooronderzoek te doen en
al voorbereidingen te treffen.
Gezien de omvang van dit traject
wordt het projectmatig en gefaseerd
aangepakt. Het projectplan –
startdocument- geeft inzicht in de
aanpak, de projectorganisatie en een
inschatting van het benodigde budget
etc. voor de eerste onderdeel, dat
weer is verdeeld in twee fasen.
De gemeente Losser heeft Antea
Group om ondersteuning gevraagd
bij het implementeren van de
Omgevingswet.

1. Het projectplan “implementatie
omgevingswet gemeente Losser”
vaststellen
2. Conform afspraak de gemeenteraad
hierover te informeren volgens
bijgevoegde raadsinfo-brief

13

BSP

16Z02556
16.0023227
12-12-2016

Nieuw beschut werk
INFO:
“Nieuw beschut werk” is bedoeld voor
werkzoekenden die alleen in een
‘beschutte’ omgeving onder
aangepaste omstandigheden kunnen
werken. Het gaat om mensen met
een lichamelijke, verstandelijke of
psychische beperking.
Zij hebben meer begeleiding en
aanpassing van hun werkplek nodig
dan van een reguliere werkgever is te
verwachten. Nieuw beschut werk is
een mogelijkheid binnen de
Participatiewet.
Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor het regelen van dit nieuw
beschut werk. De gemeente Losser
regelt nu de manier waarop beschut
werk in Losser wordt vormgegeven,
zodat de eerste plaatsen kunnen
worden ingevuld.

1. Nieuw beschut werk in het kader van
de Participatiewet uitvoeren;
2. Het werkgeverschap van de nieuw
beschut werk dienstbetrekkingen en de
begeleiding vooralsnog door Larcom
laten uitvoeren;
3. Nieuw beschut werk alleen inzetten
als:
a. er geen werkplek bij reguliere
werkgevers gerealiseerd kan worden;
b. de kandidaten de vereiste minimale
loonwaarde kunnen realiseren (> 25%);
c. als de door het rijk opgelegde
taakstelling voor dat jaar nog niet vol is.
4. Bij plaatsing in principe het aantal
uren aanbieden dat past bij de
belastbaarheid van de desbetreffende
persoon en bij voorkeur voldoende is
om volledig uit de uitkering te komen en
in eerste instantie een tijdelijk contract
aanbieden.
5. De onder punt 3 en 4 genoemde
uitgangspunten, samen met andere
wijzigingen, vastleggen in de reintegratie verordening gemeente Losser
2017.
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14

BCO

16Z00269
16.0001773
01-12-2016

Subsidie Platform Losser
INFO:
De gemeente verstrekt structureel
subsidies aan de dorpsraden in de
gemeente Losser. In Losser bestond
geen dorpsraad en was subsidie niet
aan de orde. Platform Losser wordt
gezien als de dorpsraad voor Losser.
Voor het jaar 2016 dient eenmalig
subsidie verstrekt te worden. Voor
2017 e.v. zal het nieuwe
subsidiebeleid leidend zijn.

1.Platform Losser € 1.500 subsidie
verstrekken voor het jaar 2016.
2. de subsidie voor 2016 verlenen als
incidentele subsidie volgens artikel 5, lid
1,b van de Algemene
subsidieverordening gemeente Losser
en deze ook gelijk vaststellen.
3. Platform Losser structureel mee te
wegen bij het verstrekken van de
subsidie conform het nieuw vast te
stellen subsidiebeleid
4. Platform Losser per brief op de
hoogte stellen.

15

BSP

16Z00140
16.0027547
08-12-2016

Evaluatie Mantelzorgbeleid
stichting Fundament 2016
INFO:
De gemeente Losser heeft stichting
Fundament de opdracht gegeven om
het mantelzorgbeleid binnen onze
gemeente uit te voeren. Uitgangspunt
voor de uitvoering is het plan van
aanpak mantelzorgbeleid van de
gemeente Losser. Aan de hand van
dit plan heeft stichting Fundament
een uitvoeringsplan ingediend en zijn
ze op 1 april 2016 gestart met de
uitvoering van het mantelzorgbeleid.
De raad heeft op 8 november 2016
een motie ingediend met het verzoek
om de evaluatie voor te bereiden
conform de afspraak die gemaakt is
naar aanleiding van de motie van 11
november 2014 om het
mantelzorgbeleid elke twee jaar te
evalueren. Wij geven gehoor aan dit
verzoek.

1. Kennis nemen van de evaluatie van
stichting Fundament inzake de
uitvoering van het mantelzorgbeleid in
2016;
2. De Raad informeren conform
raadsinformatiebrief.

16

OW

15Z02083
16.0028437
14-12-2016

Opzegging overeenkomsten met
netbeheerders
INFO:
De overeenkomsten tussen
netbeheerders en de gemeente
betreffende het leggen en verleggen
van kabels en leidingen in
gemeentegrond worden opgezegd.
Deze overeenkomsten worden
opgezegd met het oog op de
volledige en uniforme
toepasbaarheid van de
publiekrechtelijke regelgeving (AVOI,
Schadevergoedingsregeling en

1. De overeenkomsten en de
bestendige gedragslijnen, die met
Gasunie, Enexis en Vitens zijn
overeengekomen, eenzijdig op te
zeggen dan wel te beëindigen met een
opzegtermijn van zes maanden.
2. De betrokken netbeheerders hiervan
zo spoedig mogelijk schriftelijk op de
hoogte te brengen.
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nadere regels), die op 14 juni 2016
door de raad is vastgesteld.
17

BSP

13Z02191
16.0025446
23-11-2016

Rood voor Groen op Singraven
INFO:
Landgoed Singraven werkt sedert
2004 aan plannen die de duurzame
exploitatie en instandhouding van het
Landgoed moeten borgen. Op 20 juli
2010 heeft uw college ingestemd met
de toekomstvisie voor het Landgoed.
Deze is als uitgangspunt gehanteerd
voor de concrete uitwerking van de
plannen. Na intensief en langdurig
overleg met alle betrokken partijen
zijn alle plannen eind 2016 afgerond
en wordt verzocht hier mee in te
stemmen. Het totale project bestaat
uit een aantal groen- en
waterverbeterprojecten. Het project
wordt gefinancierd door extra rood
(woningen) toe te voegen op enkele
zorgvuldig uitgekozen locaties.
Binnen Losser betreft dat een locatie
bij het agrarisch erf De Slinge aan de
Beuningerstraat, aan de dorpsrand
van Beuningen en een nieuw
knooperfje tussen het Sterrenbos en
het dorp Beuningen. Het gaat om
maximaal zes extra woningen en 12
zorgverblijven. Voorgesteld wordt in
te stemmen met de plannen en de
concept-realisatieovereenkomst,
zodat de formele planprocedures
gestart kunnen worden en het project
uitgevoerd kan worden.

Onder voorbehoud van de discussie
over het magazijn woningbouw en
instemming van de gemeenteraad met
het op te stellen bestemmingsplan:
1. Kennis nemen van en instemmen
met: - de Projectenlijst “Singraven gaat
voor Groen; Uitwerking projecten
Singraven”, versie 21-10-2016; - het
Landschapsplan “Landgoed Singraven;
mogelijke nieuwe bouwlocaties op
Singraven in het Kader van Rood Voor
Groen”, versie 2 augustus 2013.
2. Kennis nemen van het
“Beeldkwaliteitsplan Landgoed
Singraven”, versie 12-7-2016;
3. Kennis nemen van en instemmen met
het aangaan van de overeenkomst
“Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
(Rood voor Groen) Singraven”, te
ondertekenen door wethouder Hassink;
4. De besluiten onder 1 t/m 3 worden
genomen:- met nadrukkelijk verzoek
aan de stichting Edwina van Heek om
nog eens te bezien of een andere
invulling dan zorgverblijven haalbaar is,
en - stelt het college de voorwaarde dat
eventuele realisatie van zorgverblijven
niet leidt tot hogere kosten voor
zorgvoorzieningen voor de gemeente
5. Wethouder Hassink machtigen (door
burgemeester) om onder 3 genoemde
overeenkomst namens gemeente
Losser te ondertekenen;
6. Stichting Edwina van Heek
informeren overeenkomstig bijgaande
concept-brief met daarin opgenomen
hetgeen onder punt 4 is besloten

18

FDC

16Z03476
16.0028299
13-12-2016

De directeur van het GBT machtigen
Mandaat beroep kwijtschelding
uitspraken op beroepschriften
INFO:
De ondertekening van uitspraken op kwijtschelding te ondertekenen.
beroepschriften kwijtschelding
gemeentelijke belastingen te
mandateren aan de directeur van het
GBT.
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BSP

16Z03272
16.0026435
04-12-2016

Evaluatie sociale
teams/welzijnswerk en
onderzoeksrapport evaluatie
ondersteuningsstructuur
gemeente Losser van
onderzoeksbureau Radar
INFO:
Op 28 januari 2016 heeft uw college
de Nota herijking taken Fundament
vastgesteld. Met deze nota is
vastgelegd welke taken en
activiteiten Fundament zal uitvoeren
op het terrein van de sociale teams
en Welzijn. Fundament heeft de
evaluatie sociale teams ingediend. In
opdracht van uw college heeft
onderzoeksbureau Radar conform de
Nota herijking taken Fundament
onderzoek gedaan naar het
functioneren van de lokale
ondersteuningsstructuur en de
toegang tot de zorg.

1. Kennis nemen van het
evaluatieverslag sociale teams en
integratie welzijnstaken van Fundament
2. Kennis nemen van de inhoud van het
onderzoeksrapport van Radar m.b.t.
evaluatie van de
ondersteuningsstructuur gemeente
Losser.
3. Op basis van het onderzoeksrapport
besluiten om:
a. de regie op de toegang vanaf uiterlijk
1 juli 2017 centraal te organiseren
b. een plan van aanpak op te stellen en
voorleggen aan het college voor de
uitwerking van de aanbevelingen zoals
opgenomen in rapport.
4. In het eerste halfjaar van 2017
onderzoek laten doen naar de uitvoering
van welzijnstaken door Fundament op
het terrein van maatschappelijke
effecten, bedrijfsvoering, capaciteit,
kosten en aansluiting op de lokale
behoeften.
5. De besturen van Fundament,
Wijkracht, Carint en Zorggroep Sint
Maarten hierover informeren.
6. De raad informeren conform
bijgaande raadsinformatiebrief

