GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 16.O (14-04-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
14-04-2020
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis, A.J. Prins en J.D. Ramerman
J. van Dam
,

1

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

2

Verslag BenW week 15
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Gedoogbesluit nachtverblijf Drakenboot (20Z00823)
Vanuit Columbus jr. is gevraagd om toestemming om in
Kinderdagverblijf de Drakenboot (locatie Markeweg 2 Losser)
nachtopvang aan te bieden. Dit in relatie tot de Coronacrisis,
waarbij het dan gaat om het kunnen bieden van nachtverblijf
aan kinderen van ouders met vitale beroepen.
Formeel valt dit buiten het kader van hun
gebruiksvergunning. Het gaat hier echter om een bijzondere
omstandigheid. Daarom is ook contact gezocht met de
brandweer. Zij zijn akkoord en hebben een rapportage
gemaakt wat hiervoor de randvoorwaarden zijn.
BESLUIT:
Het nemen van een gedoogbeschikking om
gedurende de periode dat het van rijkswege wenselijk
wordt geacht dat er nachtopvang kan worden
geboden in relatie tot vitale beroepen, dit toe te staan
op de locatie Drakenboot van Columbus jr. aan de Markeweg.

5

Vaststellen openbare ruimtenaam (20Z00581)
Op het voormalige Topcraft terrein wordt een kleine nieuwe
woonwijk ‘Wonen aan het Dinkeldal’ gerealiseerd.
De toekomstige woningen zijn gesitueerd aan een nieuwe
openbare ruimte.
Deze nieuwe openbare ruimte dient een nieuwe naam te
krijgen.
Op advies van de Commissie voor de Straatnaamgeving
wordt de naam 'Erve Copshof' voorgesteld.
BESLUIT:
Vaststellen van de naam van de nieuwe openbare ruimte
Erve Copshof conform de situatietekening.
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Planning en uitwerking bovenlokale samenwerking beschermd wonen
(20Z00083)
Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en
maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren
en inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang vallen nu onder de
verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede. In
2021 start de decentralisatie van het beschermd wonen. Dit
betekent dat vanaf 2022 de verantwoordelijkheid en
bijbehorende middelen voor beschermd wonen verschuiven
van de centrumgemeente Enschede naar de acht gemeenten:
Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof
van Twente, Losser en Oldenzaal. Enschede blijft als
centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke
opvang.
In november 2019 is besloten door de 8 gemeenten om ook
na de decentralisatie bovenlokaal samen te werken op het
gebied van beschermd wonen en om de bestaande
samenwerking rondom de maatschappelijke opvang te
bestendigen. Er wordt nu gewerkt aan vervolgafspraken over
onder andere governance, toegang en financiering. Er is een
planning waarmee de realisatie van de vervolgafspraken in
beeld is gebracht.
BESLUIT:
1.instemmen met de planning van uitwerking van de
bovenlokale samenwerking voor het beschermd wonen na de
decentralisatie;
2. De raad te informeren door middel van bijgevoegd
raadsinformatiebrief.
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Scenario's versturen aanmaningen GBTwente (20Z00866)
Dinsdag 1 april jl. is door het kabinet aangekondigd dat de
ingestelde Coronamaatregelen in ieder geval tot en met
dinsdag 28 april zullen worden verlengd. Vanaf 15 april gaat
GBTwente weer gecombineerde aanslagen opleggen en
versturen. Over het invorderingstraject (aanmaningen,
dwangbevelen en deurwaarderij) is tot nu toe nog geen
beslissing genomen. GBTwente heeft hiervoor een drietal
scenario’s opgesteld Het college wordt nu gevraagd een keus
te maken uit deze drie scenario’s, en deze keuze voor 15
april door te geven aan het GBTwente.
BESLUIT:
1 - De voorkeur uit te spreken voor scenario 3: het
versturen van een betalingsherinnering met
aankondiging dat het aanslagbedrag nog open staat,
er mogelijkheden zijn voor inwoners om kwijtschelding
aan te vragen en voor ondernemers om uitstel van
betaling te krijgen. In dit scenario zullen de
aanmaningen een of twee maanden later alsnog
opgelegd worden;
2 - het GBTwente van onze keuze op de hoogte te
stellen.
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Treffen van maatregelen voor verzachten gevolgen Coronacrisis
(20Z00786)
Het Coronavirus heeft het maatschappelijk leven lamgelegd.
De aanwezigheid van het virus heeft op uiteenlopende wijzen,
impact voor leven en werken van iedereen. Ook sport,
culturele organisaties en bedrijven worden zwaar getroffen.
Inmiddels lijkt er consensus te zijn over het feit dat de effecten
van deze rampspoed, de grenzen van het ‘ondernemersrisico’
overschrijden. Met de voorgestelde maatregelen worden
organisaties/bedrijven ondersteund die door de crisis worden
getroffen.
BESLUIT:
Tot 1 oktober, of zoveel eerder als het college besluit:

1. Hanteren van betalingstermijnen van 90 dagen bij facturen
van de gemeente Losser.
2. Niet innen van leges voor maatschappelijke activiteiten die
niet/beperkt doorgaan als gevolg van Corona.
3. Soepel omgaan met het nakomen van prestaties door
subsidie-ontvangers, die gedupeerd zijn door de Coronacrisis.
4. maatwerk leveren voor problemen bij huurbetaling bij de
verhuur/verpachting van zaken van maatschappelijk belang,
als aantoonbaar is dat de betalingsproblemen het gevolg zijn
van de Coronacrisis.
5. Het oprekken van de interpretatie van bestaande
regelgeving, voor bedrijven die een vorm van (alternatieve)
dienstverlening op gang te brengen waar ook inwoners van
Losser van profiteren.
6. Informeren van de raad met bijgevoegde raadsinformatie.
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Uitgangspunten Voorjaarsnota 2020 - 2024 (20Z00864)
Het proces voor het opstellen van de Voorjaarsnota is gestart.
Het is nodig dat het college hiervoor uitgangspunten
formuleert.
BESLUIT:
1. De uitgangspunten Voorjaarsnota 2020-2024 vast stellen;
2. Instemmen met bijgevoegde raadsinfo en deze naar de
raad versturen.

