GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 13.O (24-03-2020)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

24-03-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Toelichting

1

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

2

Verslag BenW week 12
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Beantwoording artikel 39 RvO-vragen inzake Erve Beverborg
(20Z00584)
Namens de raadsfractie Burgerforum zijn op grond van artikel
39 van het Reglement van Orde vragen gesteld over de gang
van zaken rondom de bestemmingsplanprocedure m.b.t. Erve
Beverborg te de Lutte en de handhavingsprocedure m.b.t. het
gebruik van Erve Beverborg.
In bijgaande brief worden de vragen beantwoord.
Uw college wordt gevraagd om met de antwoordbrief in te
stemmen.
BESLUIT:
1. Instemmen met de aangevulde schriftelijke beantwoording
Van de artikel 39 RvO-vragen.
2.Wethouder Nijhuis machtigen om de laatste aanpassingen aan
te brengen in de antwoordbrief

5

Aanpak laaggeletterheid intensiveren (19Z02891)
Het Taalpunt Losser, onderdeel van de Bibliotheek Losser,
biedt ondersteuning aan mensen die moeite hebben met
lezen en schrijven. Ook ondersteuning bij rekenen en
digivaardigheid kan geboden worden.
In de afgelopen jaren heeft het Taalpunt steeds meer mensen
weten te bereiken. Het overgrote deel daarvan bestaat uit

mensen waarvoor Nederlands de tweede taal is.
Uit (landelijk) onderzoek blijkt echter dat de helft van de
mensen met taalproblemen, mensen zijn die Nederlands als
eerste taal hebben.
De gemeente wil, samen met diverse partners, door de inzet
van de Taalmeter deze groep beter bereiken en hun een
passend vervolgaanbod doen, waardoor deze mensen
zelfstandiger kunnen meedoen in de maatschappij.
BESLUIT:
1. Het instrument Taalmeter inzetten om van een groep
met Nederlands als eerste taal (Nt1’ers) en met een
Participatiewetuitkering te bepalen of en in hoeverre zij
laaggeletterd zijn.
2. Indien laaggeletterdheid geconstateerd wordt, een
passend vervolgaanbod bieden.
3. De groep die niet laaggeletterd is, een vervolgaanbod
doen om betere digitale of rekenvaardigheden te
ontwikkelen, als zij daar zelf behoefte aan hebben.
4. Na de eerste screening de Taalmeter inzetten bij
nieuwe intakes voor Werk en Inkomen.
5. De extra kosten, ter hoogte van maximaal € 5.000,dekken uit het re-integratiebudget.
6. De uitkomsten monitoren.
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Tarieven HO 2020 (19Z02288)
Met ingang van 1 januari 2018 hebben 13 Twentse gemeenten
gezamenlijk Huishoudelijke Ondersteuning (HO) ingekocht.
Gemeenten zijn hierbij op basis van de Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo2015 gehouden aan het betalen van
een reële prijs voor Wmo diensten. Voor de Huishoudelijke
Ondersteuning dient het loon uit de cao Verpleging Verzorging
Thuiszorg hierin doorberekend te worden.
Medio 2019 is een nieuwe cao in werking getreden die
loonontwikkelingen kent. Nu deze cao een verplichtend karakter
binnen de AMvB en onze contracten heeft, dienen de 13 Twentse
gemeenten nieuwe reële tarieven voor HO te hanteren. Gemeenten
gaan daarom over tot aanpassing van de tarieven voor HO met
ingang van 1 januari 2020.
BESLUIT:
1. Instemmen met de tarieven HO op grond van de AMvB

reële prijzen per 1 januari 2020;
2. Vaststellen van de wijziging in het Financieel Besluit
maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2020.
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Bestemmingsplanherziening Lutterzandweg 15 de Lutte, Holtweg 1
Beuningen (18Z01163)
De eigenaren van Landgoed Meuleman b.v. hebben een
ontwerp bestemmingsplan opgesteld en aan de gemeente
verzocht hieraan medewerking te verlenen. Het gaat om de
locaties Lutterzandweg 15 te de Lutte en Holtweg 1 te
Beuningen. Het gaat met name om het bieden van ruimere
mogelijkheden voor horeca-activiteiten op deze locaties.
Voorgesteld wordt medewerking te verlenen aan de
bestemmingsplanherziening mits nog een aantal wijzigingen
op het concept plan worden doorgevoerd door aanvrager.
BESLUIT:
1. Het ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied, partiële
herziening Holtweg 1 Beuningen en Lutterzandweg 15 de
Lutte" in procedure brengen nadat aanvrager de noodzakelijke
aanpassingen heeft aangebracht. Het nieuw aan te leveren
bestemmingsplan voordat het ter inzage wordt gelegd eerst voor
besluitvorming nog voorleggen aan het college.
2. Een planschade verhaal overeenkomst met de eigenaren
sluiten zodat eventuele planschade niet ten laste van de
gemeente komt.
3. Eigenaren wijzen op de noodzaak tot het aanvragen en
verkrijgen en naleven van overige vergunningen en het tijdig
doorgeven van de activiteiten.

