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Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 14.O (02-04-2019)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

02-04-2019

Tijd

9:15 - 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 13
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Brief namens Noordoost Twentse gemeenten over onderzoek naar
windenergie langs de grens.
In aansluiting op de eerder verzonden inspraakreactie op de
omgevingsvisie van de Provincie Overijssel over windenergie in het
Nationaal Landschap is een lobby brief opgesteld. Hierin wordt het
verzoek gedaan om de mogelijkheden voor windenergie in het
grensgebied van het Nationaal Landschap Noordoost Twente te mogen
onderzoeken. De brief wordt verzonden aan de onderhandelaar en
nieuwe coalitie van de Provincie Overijssel. Doelstelling is om het thema
windenergie in Noordoost Twente in het coalitieakkoord en programma
te krijgen.
BESLUIT:
Instemmen met de inhoud van de brief en wethouders van Essen en
Nijhuis, te machtigen de brief namens het college te ondertekenen.

5

Wijziging statuten Stichting Consent
In de statuten van de Stichting Consent is een bepaling opgenomen dat
leden van de Raad van Toezicht van de stichting niet ouder dan 71 jaar
mogen zijn. Het bestuur van de stichting is van mening dat zo'n
leeftijdsbepaling in de huidige tijd niet meer passend is. Voor een
statutenwijziging is de instemming van de gemeenteraden van
Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Losser noodzakelijk. Het college
van Bestuur van de Stichting Consent verzoekt de gemeenteraad van
Losser in te stemmen met de gewenste statutenwijziging.

BESLUIT:
De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de door het College
van Bestuur van de Stichting Consent gewenste statutenwijziging inzake
het schrappen van de leeftijdsgrens van 71 jaar van leden van de Raad
van Toezicht.
6

Beantwoording artikel 39 vragen standplaatsenbeleid
Namens de raadsfractie van BurgerForum zijn artikel 39-vragen gesteld
inzake het standplaatsenbeleid en verleende standplaatsvergunningen.
Artikel 39 van het Reglement van orde van de gemeenteraad geeft aan
dat deze vragen schriftelijk door het college moeten worden
beantwoord. In bijgaande brief worden de vragen beantwoord.
BESLUIT:
Instemmen met de schriftelijke beantwoording van de artikel 39 vragen
inzake het standplaatsenbeleid.

7

Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening
Bentheimerstraat 105 De Lutte”

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening

Bentheimerstraat 105 De Lutte” heeft voor een periode van zes weken
voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen
zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan
vast te stellen.
BESLUIT:
1. Raad voor te stellen het bestemmingsplan "Buitengebied partiële
herziening Bentheimerstraat 105 De Lutte" ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.1. van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen.
8

Overeenkomst met Larcom Inclusief BV ten behoeve van het uitvoeren
formeel werkgeverschap Nieuw beschut
• In het collegeoverleg van 29 nov 2016 is een besluit genomen over de
uitvoering van Nieuw beschut in het kader van de Participatiewet (zaak
16Z02556).
• De uitvoering van het formele werkgeverschap is daarbij vooralsnog
neergelegd bij Larcom BV. (i.c. ATC BV, een dochteronderneming van
Larcom Holding BV).
• Via ATC BV worden op dit moment uitsluitend tijdelijke
arbeidsovereenkomsten aangeboden tegen minimale
arbeidsvoorwaarden.
• Nu de wettelijke termijn van twee jaar voor de eerste tijdelijke
arbeidsovereenkomsten bijna is verstreken dient er een definitief

standpunt te worden ingenomen over het formele werkgeverschap én
de te hanteren arbeidsvoorwaarden.
• Voorgesteld wordt om het formele werkgeverschap nieuw beschut
voor onbepaalde tijd uit te besteden aan Larcom Inclusief BV en dat in
een overeenkomst vast te leggen.
• Voorgesteld wordt om de arbeidsvoorwaarden te gaan hanteren zoals
vastgesteld in het regionale Portefeuillehoudersoverleg
Arbeidsmarktbeleid van 12 april 2017.
BESLUIT:
1. Instemmen met de overeenkomst tot uitvoeren van het formeel
werkgeverschap nieuw beschut door Larcom Inclusief BV;
2. Instemmen met de te hanteren arbeidsvoorwaarden.

