GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 15.O (10-04-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 10-04-2018
Weeknummer 15.O

Aanwezig: burgemeester Kroon, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
locosecretaris Kamp-Kolner
Afwezig: secretaris Van Dam
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Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 14.O
d.d. 03-04-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 14.NO
d.d. 03-04-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

18Z00790
18.0008753
13-03-2018

Interbestuurlijk toezicht 2018
INFO:
De gemeente Losser heeft op 16 mei
2012 de bestuursovereenkomst
interbestuurlijk toezicht met de
provincie Overijssel afgesloten.
In het kader van deze overeenkomst
stelt de provincie jaarlijks het
toezichtsregime voor de gemeenten
vast. Het vastgestelde toezichtsbeeld
(kleur groen) voor 2018 wordt voor
kennisgeving aangenomen. Tevens
wordt de raad van de beoordeling op
de hoogte gesteld door middel van
een raadsinformatiebrief.

1. Het toezichtsbeeld 2018 in het kader
van de bestuursovereenkomst
interbestuurlijk toezicht met de provincie
Overijssel voor kennisgeving
aannemen.
2. De gemeenteraad door middel van
een raadsinformatiebrief op de hoogte
brengen van het toezichtsbeeld 2018.

6

WIJZ

17Z03322
18.0002896
27-03-2018

Integraal registratiesysteem WIJZ
INFO:
Op dit moment heeft de afdeling
WIJZ twee registratiesystemen
(Topicus en Centric). Hierbij is het
ene systeem een regiesysteem van
de cliënt en het andere systeem is
een registratiesysteem van alle
voorzieningen van de cliënt. Vanuit
de drie wetgevingen, binnen het
sociaal domein, wordt op
verschillende manieren met de
verschillende systemen gewerkt.
Hierdoor moeten er veel handelingen
dubbel uitgevoerd worden en is het
klantbeeld niet altijd duidelijk.
Ook werken de twee systemen het
integraal werken tegen, omdat niet in
één systeem te zien is welke
voorzieningen een inwoner heeft.
Tenslotte is het maken van
managementinformatie zeer
arbeidsintensief vanwege de
technische beperkingen van de
huidige systemen.
Zoals in de notitie ‘Van inzicht naar

1. Akkoord gaan met de aanschaf en
implementatie van de module Suite voor
Sociaal Regie en de module Key2
Jeugd;
2. Akkoord gaan met de aanschaf van
een koppeling tussen Suite voor Sociaal
Domein met Corsa;
3. Voorstel is om de dekking van de
kosten voor beide beslispunten te
betrekken bij de resultaatbestemming
van de jaarrekening 2017.
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actie’ is aangekondigd, is het
wenselijk om te kiezen voor een
ict-applicatie waarmee integraal
werken ondersteund kan worden.
Het doel is om per 1 januari 2019 één
systeem te hebben waarin zowel
geregistreerd kan worden als dat er
regie gevoerd kan worden. Met het
systeem kunnen alle teams binnen
de afdeling WIJZ op een
eenvoudigere manier werken, waarin
tevens een integraal klantbeeld op
een eenvoudige wijze leesbaar is.
Het systeem dient betrouwbaar te zijn
op cliënt-informatie en zorgtoewijzing,
financiën en managementinformatie.
Tevens is het systeem voor alle
medewerkers vriendelijk en
efficiënter in gebruik en heeft het de
mogelijkheid dat in de toekomst
burgers en externen het systeem op
zekere hoogte kunnen raadplegen.
Na onderzoek is gebleken dat Centric
hier het meeste in ondersteunt.
7

BSP

17Z01217
17.0013059
03-04-2018

Actualisering “Beleidsregels
Planologische
Afwijkingsmogelijkheden 2018
Gemeente Losser”
INFO:
In artikel 4 bijlage II Besluit
omgevingsrecht (Bor) is vastgelegd
voor welke gevallen bij een
omgevingsvergunning kan worden
afgeweken van het bestemmingsplan
(zogenaamde ‘kruimelgevallen’).
Gemeenten hebben de
beleidsvrijheid om in beleidsregels
zelf invulling te geven aan de
mogelijkheden die artikel 4 Bijlage II
Bor biedt, door het stellen van
criteria. Deze criteria mogen
stringenter, maar niet ruimer zijn dan
de wettelijke mogelijkheden die
artikel 4 bijlage II biedt. De huidige
‘Beleidsregels Planologische
Afwijkingsmogelijkheden Gemeente
Losser’ (vastgesteld op 11 oktober
2011) dienen om diverse redenen te
worden geactualiseerd. Inmiddels zijn
er nieuwe beleidsregels opgesteld.
Voor het vaststellen van de
“Beleidsregels Planologische
Afwijkingsmogelijkheden 2018

1. De “Beleidsregels Planologische
Afwijkingsmogelijkheden 2018
Gemeente Losser” vaststellen;
2. De raad informeren aan de hand van
een raadsinformatiebrief.
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Gemeente Losser” is instemming van
uw college nodig.
8

VH

18Z00852
18.0010396
05-04-2018

Artikel 39 RvO: Vragen D66-fractie In te stemmen met de wijze van
beantwoording conform conceptbrief.
m.b.t. overlast door stoken
INFO:
Naar aanleiding van een publicatie in
de Tubantia over overlast in
Oldenzaal door overmatig stoken,
waarbij tevens wordt aangegeven dat
er ook in de gemeente Losser
gevallen bekend zijn waarbij
inwoners aan hebben gegeven
overlast te ondervinden van
stookgedrag door buren, is door de
fractie van D66 een aantal vragen
gesteld. De beantwoording hiervan
geschiedt conform het gestelde in
artikel 39 RvO.

