GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 10.O (03-03-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
03-03-2020
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Handhaving sociaal domein (20Z00272)
De afgelopen jaren is het sociaal domein fors veranderd. Zaken zijn
gedecentraliseerd, waardoor gemeenten een andere rol hebben gekregen en
er zijn veel werkzaamheden op de gemeente afgekomen. De afgelopen jaren is
vooral gewerkt om deze taken goed in de gemeentelijke organisatie neer te
leggen en vorm te geven. Een volgende stap is om het toezichts- en
handhavingsproces nader vorm te geven. Hierbij wordt als basis het principe
van hoogwaardig handhaven gebruikt. Op onderdelen is het wenselijk om dit
nog te gaan verdiepen en verder te borgen. Voor de komende jaren zal in dit
kader gewerkt worden aan een aantal zaken. Hiervoor zijn
actiepunten opgenomen.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals in deze nota verwoord;
2. De raad informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5

Aanwijzing (buitengewone) ambtenaren burgerlijke stand (20Z00006)
Per 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden. Waar voor ambtenaren van
de burgerlijke stand en buitengewone
ambtenaren van de burgerlijke stand voorheen sprake was van een
benoeming, is er nu sprake van een aanwijzing.
Hiertoe zijn de bepalingen van het Burgerlijk wetboek aangepast. Omdat niet
met zekerheid vaststaat of een eerdere benoeming overgaat in een aanwijzing,
wordt geadviseerd de genoemde functionarissen opnieuw aan te wijzen. Dat
gebeurt met dit besluit, waarbij de aanwijzing terug werkt tot 1 januari 2020.
BESLUIT:
1. De in het bijgaande besluit genoemde personen aanwijzen als ambtenaar
van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
van de gemeente Losser.
2. De aanwijzing laten ingaan op de dag na bekendmaking en terug laten
werken tot 1 januari 2020.
3. Het hoofd van de afdeling Frontoffice van de cluster Dienstverlening van de
gemeente Enschede mandateren de aanwijzingsbesluiten te ondertekenen.

6

Versterken rechtmatige besteding Wmo en Jeugd door uitbreiding van
uren voor de Sociale Recherche Twente (SRT) (19Z01349)
Het is van maatschappelijk en economisch belang dat gelden bestemd voor de
zorg ook kwalitatief en rechtmatig aan zorg besteed worden. De regio Twente,
waar onze gemeente deel van uitmaakt, is de afgelopen tijd geconfronteerd
met berichten van onrechtmatigheden met zorgmiddelen.
Slachtoffers van zorgfraude zijn vaak kwetsbare burgers; personen met een
lichamelijke en/of geestelijke beperking, vaak met beperkte kennis van de
Nederlandse taal en/of het zorglandschap. Deze mensen krijgen dan niet de
zorg en ondersteuning die zij nodig hebben en waar de gemeente voor betaalt.
Fraude binnen de zorg is schadelijk voor het imago van de gemeente, de
zorgverleners, maar ook voor het gebruik van het persoonsgebonden budget
(pgb) als middel om meer zeggenschap te geven over de aanpak van de eigen
zorg. Bij fraude met pgb’s gaat het vaak om bedragen die oplopen tot in de
honderdduizenden, soms zelf miljoenen euro’s. In regionaal verband willen we
deze fraude aanpakken.
BESLUIT:
1. Inkoop voor regionale inzet van capaciteit op toezicht op de rechtmatige
besteding van middelen t.b.v. de Wmo en Jeugdwet bij de SRT.
2. De sociaal rechercheurs op grond van hun functie aanwijzen als
toezichthouder conform artikel 6.1 van de Wmo en de verordening jeugdhulp
gemeente Losser.
3. De sociaal rechercheurs ook aanwijzen als toezichthouder conform artikel
76a Participatiewet, artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en artikel 53 Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ).

7

Centrumhal Luttermolenveld (18Z02217)
De centrumhal Luttermolenveld staat sinds de bouw ervan in 2000 grotendeels
leeg. Vof Luttermolenveld heeft een plan ingediend voor herontwikkeling van
het gebouw. Dit plan voorziet in de realisatie van 32 appartementen, in
stallingsruimte voor klassieke auto’s en in continuering van het gebruik van de
bestaande sporthal.
BESLUIT:
1. In principe meewerken aan de herontwikkeling van de centrumhal tot
appartementengebouw met sporthal en stallingsruimte voor auto’s.
2. Initiatiefnemer gelegenheid geven om een conceptbestemmingsplan aan te
leveren waaruit blijkt dat het plan op alle onderdelen voldoet aan de
uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening.

