GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 17.O (24-04-2018)
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Aanwezig: burgemeester Kroon, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
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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 16.O
d.d. 17-04-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 16.NO
d.d. 17-04-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

Control

18Z01276
18.0012214
18-04-2018

Instemmen met bijgevoegde raadsinfo
Maartcirculaire 2018
en deze toezenden aan de
Gemeentefonds
gemeenteraad.
INFO:
Recentelijk is de maartcirculaire 2018
gepubliceerd. Deze circulaire heeft
financiële consequenties voor de
gemeentelijke (meerjaren)exploitatie.
In bijgevoegde raadsinfo zijn deze
effecten aangegeven. Deze
financiële effecten zijn in lijn met het
financiële perspectief dat recentelijk
aan de raadsleden is verstrekt, ter
facilitering van de
coalitieonderhandelingen

6

WIJZ

18Z01160
18.0012030
17-04-2018

Eerste evaluatie Jeugdwet van
ZonMW
INFO:
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in
werking getreden. In artikel 12.2 van
de Jeugdwet is bepaald dat binnen
drie jaar na de inwerkingtreding van
de wet aan de Staten-Generaal een
verslag wordt toegezonden over de
doeltreffendheid en de effecten van
deze wet in de praktijk. Dit verslag is
tot stand gekomen in de vorm van
een evaluatie; “De eerste evaluatie
Jeugdwet.” In deze evaluatie worden
geconstateerde bevindingen
besproken, waarna er aanbevelingen
richting zowel gemeenten als
aanbieders zijn gedaan. Op basis
van deze bevindingen is gekeken
hoe onze gemeente hierop acteert.
Hieruit blijkt dat onze gemeente op
alle genoemde bevindingen acties
heeft uitgezet.

1. Kennis nemen van de eerste
evaluatie Jeugdwet.
2. De raad informeren door middel van
bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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7

OW

18Z00576
18.0010418
12-04-2018

Parapluplan centrum Losser
onderdelen schetsontwerp
Brinkstraat en schetsontwerp
Parkeerterrein Langenkamp en
omgeving.
INFO:
Met het “Parapluplan centrum
Losser” als basis zijn, voorafgaande
aan een uitgebreid
participatieproces, de
schetsontwerpen van deelgebied
Brinkstraat, tussen Bernard
Leurinkstraat en Langenkamp en
deelgebied parkeerterrein
Langenkamp en omgeving
opgeleverd. Het vervolgtraject is het
uitwerken van beide
schetsontwerpen tot definitieve
ontwerpen welke dan op de
gebruikelijke wijze aan de inwoners
van Losser dienen te worden
gepresenteerd.

1. Kennis te nemen van en in te
stemmen met de verdere uitwerking van
schetsontwerpen “Herinrichting
Brinkstraat –tussen Bernard
Leurinkstraat en Langenkamp” en
“Herinrichting parkeerterrein
Langenkamp en omgeving”;
2. Kennis te nemen van de
“Inventarisatie zienswijzen” behorende
bij de onder punt -1- bedoelde
schetsontwerpen en in te stemmen met
de hierbij behorende beantwoording.

8

BSP

18Z00360
18.0009864
23-03-2018

1e subsidieronde 2018 incidentele Conform bijgevoegd voorstel besluiten
over de ingediende aanvragen.
subsidies
INFO:
In 2018 is € 35.000 beschikbaar voor
incidentele subsidies. Diverse
organisaties hebben een aanvraag
ingediend voor de 1e subsidieronde
2018. Geadviseerd wordt de diverse
aanvragen conform voorstel te
honoreren of af te wijzen.

9

BCO

17Z03448
18.0011506
24-04-2018

Doorontwikkeling P&C cyclus
INFO:
Op 6 februari 2018 heeft de raad
opdracht gegeven tot de
doorontwikkeling van de P&C cyclus.
Besloten is dat de nieuwe raad de
vernieuwde P&C cyclus vaststelt.
Doel is de kaderstellende- en
controlerende mogelijkheden te
vergroten en de P&C producten meer
betekenisvol te maken. Hierbij wordt
gestreefd naar een maximaal
resultaat tegen een minimale inzet
van capaciteit. De gemeenteraad
wordt gevraagd de vernieuwde
cyclus inclusief uitgangspunten vast
te stellen.

1. De raad voor te stellen om in te
stemmen met de vernieuwde planning &
control (P&C) cyclus, bestaande uit een
Programmabegroting, Jaarstukken en
Voorjaarsnota;
2. De raad voor te stellen om in te
stemmen de geformuleerde
uitgangspunten.
3. De raad voor te stellen in te stemmen
met het direct in laten gaan van deze
vernieuwde P&C-cyclus ter vervanging
van de in 2014 vastgestelde P&C
cyclus.
4. De raad te informeren met een
raadsinformatie over het afwijkende
proces.
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10

BSP

16Z03001
18.0009554
27-03-2018

Jaarrekening 2016 Fundament
INFO:
St. Fundament heeft de jaarrekening
2016 ingediend en heeft verzocht om
de subsidie vast te stellen. Er is
sprake van een omvangrijke
reservepositie. Voor de tot en met
2015 gevormde reserves is in het
verleden toestemming gegeven. Wij
adviseren in te stemmen met de
omvang van de ingestelde reserves
per 31-12-2016 binnen Fundament
ter aanwending van noodzakelijke
kosten in 2017 en 2018 als gevolg
van de gewenste
organisatievernieuwing en risico’s
m.b.t. verkoop huidige panden.

1. In te stemmen met de omvang van de
gevormde reserves in 2016 binnen
Fundament ter aanwending van
noodzakelijke kosten in 2017 en 2018
als gevolg van de gewenste
organisatievernieuwing en risico’s m.b.t.
verkoop huidige panden.
2. De definitieve subsidie aan
Fundament over 2016 vast te stellen op
een bedrag van € 1.500.728.
3.Fundament hierover informeren door
middel van bijgaande conceptbeschikking.

11

BCO

18Z01271
18.0012353
19-04-2018

Collegeverklaring ten behoeve van
Ensia
INFO:
Met de invoering van ENSIA is de
systematiek en verantwoording voor
diverse audits veranderd. Audits
worden niet meer afzonderlijk maar
vanuit ENSIA uitgevoerd door een
onafhankelijke auditor. Voor 2017
gaat het om de DigiD audit en de
SUWI audit. De collegeverklaring is
nodig om een definitief assurance
rapport op te stellen. Dit moet voor 1
mei worden ingediend in de ENSIA
tool. Op basis van dit rapport kan het
college horizontale verantwoording
aan de Raad afleggen. De ENSIA
tool zorgt voor verticale
verantwoording naar landelijke
instanties.

1. Instemmen met bijgaande
collegeverklaring;
2. in de jaarrekening een toelichting
geven over de verantwoording van de
audits (de tekst van de toelichting wordt
meegenomen in de 2e ronde bespreken
jaarrekening op 1 mei a.s.)

