GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 14.O (05-4-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
05-04-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
H.J.M. Nijhuis
J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, H.J.M. (Harry) Nijhuis en A.J. (Anja) Prins
G.J. (Gerrit Jan) Kok
,

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

Opvang Oekraïners
Conform akkoord.

5

Vergadering algemeen bestuur OLCT 6 april 2022 (22Z00691)
Op 6 april 2022 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur
van het OLCT gepland. De gemeente wordt in het algemeen bestuur
vertegenwoordigd door wethouder Prins. Het standpunt voor de inhoudelijke
agenda wordt vastgesteld en meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger
BESLUIT:
1. Het inhoudelijke standpunt voor de vergadering van het algemeen bestuur
van het OLCT op 6 april 2022 vaststellen.
2. Dit standpunt meegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
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ENSIA verantwoording 2021 (22Z00329)
Inwoners en ondernemers verwachten een betrouwbare overheid die
zorgvuldig met informatie omgaat. Het gaat daarbij om het waarborgen van
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Dat
zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar ook voor een goede kwaliteit en
continuïteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen. Daarom
verantwoorden gemeenten zich over de informatiebeveiliging en -kwaliteit met
de ENSIA verantwoordingssystematiek.
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en bundelt de
verantwoording over Baseline Informatiebeveiliging Overheid, Digitale
persoonsidentificatie, Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen, Basisregistratie Adressen en
Gebouwen, Basisregistratie Grootschalige Topografie, Basisregistratie
Ondergrond, Uitvoering Waardering Onroerende Zaken, Basisregistratie
Personen en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland.
BESLUIT:
1. De verantwoordingsrapportage BAG, BGT en BRO vast te stellen en aan te
bieden aan Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen.
2. De bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ vast te stellen en aan te

bieden aan de Waarderingskamer.
3. De collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet te ondertekenen
en aan te bieden aan Logius en Bureau Keteninformatisering Werk en
Inkomen.
4. De rapportage zelfevaluatie informatiebeveiliging vast te stellen
5. Geheimhouding op te leggen op de bestuurlijke verantwoordingsrapportage
WOZ, de collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet en
bijbehorende bijlagen, verbeterplan inzake DigiD en de rapportage
zelfevaluatie informatiebeveiliging op grond van artikel 25, tweede lid van de
Gemeentewet, behoudens toezending van deze stukken aan de landelijke
toezichthouders.
6. De gemeenteraad op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet
voor te stellen de opgelegde geheimhouding op de stukken onder beslispunt 5
tijdens de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
7. De gemeenteraad per brief te informeren over de resultaten van de ENSIA
verantwoording over het jaar 2021 met inachtneming van de geheimhouding
als opgenomen in beslispunt 5.
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Reglement burgerlijke stand, het kosteloos huwelijk en het huwelijk
zonder ceremonie (21Z02874)
Voorgesteld wordt het huidige reglement uit 2012 te actualiseren. Hiermee
wordt aansluiting gezocht met de praktijk en regelgeving. Daarnaast wordt
voorgesteld om het besluit van 23 juni 2015 om voorwaarden te stellen aan het
kosteloos huwelijk in te trekken en de mogelijkheid tot het sluiten van een
huwelijk zonder ceremonie te introduceren.
BESLUIT:
1. Het reglement burgerlijke stand 2022 vast te stellen.
2. Het collegebesluit van 23 juni 2015 aangaande het stellen van voorwaarden
aan het voltrekken van een
kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap in te trekken.
3. De mogelijkheid tot een huwelijk zonder ceremonie in te voeren per 2023.
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Samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Sport & Cultuur (21Z01881)
De gemeente is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur om kinderen
van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden deel te nemen
aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. De huidige
samenwerkingsovereenkomst is verlopen. In 2021 zijn gesprekken gevoerd
over een voortzetting van de samenwerking, recent is overeenstemming
bereikt over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Voorgesteld wordt de
samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdfonds Sport & Cultuur met een
termijn van drie jaar (2022-2024) te verlengen.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de verlenging van deelname aan het Jeugdfonds Sport &
Cultuur voor een termijn van 3 jaar (2022-2024).
2. In te stemmen met bijgevoegde concept-samenwerkingsovereenkomst en
portefeuillehouder armoedebeleid machtigen om deze te ondertekenen.
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Leefgeldvergoeding vluchtelingen Oekraïne (22Z00743)
De gemeente Losser heeft gehoor gegeven aan de oproep van de
Veiligheidsregio Twente om opvanglocaties in de gemeente te organiseren
voor Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels zijn er ook vluchtelingen in onze
gemeente opgevangen. Het kabinet werkt aan een landelijke regeling om de
opgenomen vluchtelingen te voorzien van leefgeld. Deze landelijke

leefgeldregeling zal worden uitgevoerd door de gemeenten, maar is nog niet
klaar. Ook de precieze bedragen per week zijn nog niet bekend. Tot er een
regeling is, hebben gemeenten de vrijheid uitkeringen aan vluchtelingen te
doen en dit zelf (administratief) bij te houden. Gezien de noodzaak wordt nu
besloten om de in Losser opgenomen Oekraïense vluchtelingen, vooruitlopend
op de landelijke regeling, al te voorzien van leefgeld, dat qua hoogte
vergelijkbaar is met de leefgeldvergoeding voor asielzoekers die bij het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verblijven.
BESLUIT:
1. Leefgeld te gaan verstrekken aan in de gemeente Losser opgenomen
Oekraïense vluchtelingen volgens de in dit voorstel genoemde tabel.
2. Via raadsinformatiebrief de raad hierover te informeren.
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Gedoogbesluit brandveiligheid Martinusplein 25 Losser (22Z00695)
Voor de opvang van mensen uit de Oekraïne is de keuze gevallen op
(voormalig) Hotel Markzicht aan het Martinusplein 25 te Losser. Op deze
locatie kan niet binnen afzienbare termijn en tegen reële kosten worden
voldaan aan de eisen die in een omgevingsvergunning brandveiligheid worden
gesteld.
Ook vergt het doorlopen van een procedure omgevingsvergunning te veel tijd
om deze locatie snel beschikbaar te hebben voor opvang. Daarom is gewerkt
aan een gelijkwaardig brandveiligheidsniveau waardoor voldoende veiligheid
wordt geboden voor diegenen die in dit pand verblijven.
BESLUIT:
De brandveiligheidssituatie zoals die wordt gerealiseerd voor de opvang van
Oekraïners actief te gedogen.

