GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 16.O (17-04-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 17-04-2018
Weeknummer 16.O

Aanwezig: wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut, secretaris Van Dam
Afwezig: burgemeester Kroon

Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 15.O
d.d. 10-04-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 15.NO
d.d. 10-04-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

18Z01173
18.0011411
10-04-2018

Evaluatie Inkoop- en
aanbestedingsbeleid
INFO:
De raad heeft begin 2014 het huidige
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
vastgesteld. Hierin is bepaald dat
eenmaal in de drie jaar een evaluatie
van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid dient plaats te
vinden. Daarnaast is op 1 juli 2016
de gewijzigde Aanbestedingswet
2012 geïmplementeerd, dat leidt tot
de noodzaak het inkoop- en
aanbestedingsbeleid aan te passen
en opnieuw vast te stellen.
De aanbevelingen uit bijgaande
evaluatie worden daar bij betrokken.
Het gewijzigde Inkoop- en
aanbestedingsbeleid wordt naar
verwachting medio 2018 ter
vaststelling aangeboden aan het
College.

1. het college neemt kennis van de
evaluatie van het Inkoop- en
Aanbestedingsbeleid 2014-2016 en;
2. de raad informeren met bijgaande
brief.

6

Control

18.Z01171
18.0011418
10-04-2018

Uitgangspunten gecombineerde
Kadernota/bestuursrapportage
INFO:
Het proces voor het opstellen van de
gecombineerde
Kadernota/bestuursrapportage is
gestart. Het is nodig dat het bestuur
hiervoor uitgangspunten formuleert.

1. De geformuleerde uitgangspunten
voor het onderdeel Kadernota
2019 - 2022 vast stellen;
2. Instemmen met bijgevoegde
raadsinfo en deze naar de raad
versturen.
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7

BSP

18Z00914
18.0010141
27-03-2018

Verzoek om medewerking aan
saneringsplan op perceel
Kremersveenweg 24 te Glane
INFO:
Aanvrager verzoekt uw college de
bereidheid uit te spreken om
medewerking te verlenen aan een
Rood voor Rood ontwikkelingsplan
aan de Kremersveenweg 24 te
Glane. Het voorgenomen plan is in
overeenstemming met de regels van
het bestemmingsplan Buitengebied
2013 en het geldend Rood voor
Rood beleid zodat medewerking in
beginsel mogelijk is. Voorwaarde is
dat een kwalitatief goed landschap
inrichtingsplan wordt opgesteld dat
goedkeuring van de gemeente
behoeft.

Medewerking verlenen aan een Rood
voor Rood ontwikkelingsplan aan de
Kremersveenweg 24 te Glane onder
voorwaarde dat een kwalitatief goed
landschap inrichtingsplan wordt
opgesteld dat van gemeentewege wordt
goedgekeurd.

8

BSP

18Z00845
18.0009811
09-04-2018

Jaarverslag leerplicht en RMC
2016-2017
INFO:
Burgemeester en wethouders
brengen jaarlijks verslag uit aan de
raad over de handhaving van de
leerplichtwet en kwalificatieplicht.
Bij dit voorstel zit het gezamenlijk
verslag van de gemeenten
Oldenzaal, Dinkelland en Losser over
het schooljaar 2016-2017.

1. Vaststellen gezamenlijk jaarverslag
leerplicht en RMC 2016-2017
(Regionale Meld en Coördinatiefunctie
voortijdig schoolverlaters) van de
gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en
Losser.
2. De raad door middel van de
raadsinformatiebrief informeren over de
inhoud van het jaarverslag.

9

OW

17Z03474
18.0009727
11-04-2018

Vastellen definitief plaatsingsplan
nieuwe verzamelcontainers
INFO:
In het collegevergadering van 23
januari 2018 is besloten om het
ontwerp “Plaatsingsplan
verzamelcontainers” voor
huishoudelijk restafval,
Verpakkingsglas, Textiel en
Verpakkingenmateriaal ter inzage te
leggen voor inspraak. Het
ontwerpbesluit is in de periode van 1
februari 2018 tot en met 14 maart
2018 ( zes weken) ter inzage gelegd
voor inspraak. In deze periode is er
drie zienswijzen binnen gekomen
tegen de plaatsing van de
verzamelcontainers.
De ingediende zienswijzen geven
geen aanleiding om de locatie van de
verzamelcontainers te wijzigen.
In de bijlage is de zienswijzenota ten

1. Besluiten om het ontwerp
"Plaatsingsplan verzamelcontainers"
naar aanleiding van de ingediende
zienswijzen ongewijzigd vast te stellen.
2.Instemmen met het definitief
"Plaatsingsplan verzamelcontainers"
voor huishoudelijk restafval,
Verpakkingsglas, Textiel en
Verpakkingenmateriaal.
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aanzien van de zienswijzen
opgenomen.
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