GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 17.O (21-04-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
21-04-2020
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
Van 10.00 uur tot 10.30 uur is er uitleg over 'Teams' door projectleider Ron
Middelman.

1

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

2

Verslag BenW week 16
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Jaarverslag VTH 2019 (20Z00648)
Op grond van het Besluit omgevingsrecht dienen burgemeester en wethouders
jaarlijks verslag te doen van de uitvoering binnen het vakgebied vergunningen,
toezicht en handhaving. In het verslag wordt aangegeven waar de beschikbare
capaciteit op in is gezet en of zich bijzonderheden hebben voorgedaan. Dit
wordt ook meegenomen door de provincie in het kader van het Interbestuurlijk
toezicht. Dit verslag is het eerste verslag, waarin ook de verantwoording van de
werkzaamheden van de ODT is opgenomen. Verder kan dit verslag nog wel als
een soort overgangsverslag worden beschouwd. Het is al wel opgesteld in de
lijn van het nieuwe uitvoeringsprogramma, maar nog gebaseerd op het oude
beleid.
BESLUIT:
1. Het jaarverslag VTH 2019 vaststellen;
2. Het jaarverslag VTH 2019 bekendmaken aan de gemeenteraad (waarbij
de evaluatie van de boa’s, die in het verlengde hiervan ligt in mei
separaat zal worden toegezonden aan de gemeenteraad);
3. Het jaarverslag VTH 2019 toesturen naar de provincie;
4. Een brief sturen naar het DB van de ODT omtrent het fors achterblijven
van het aantal controles t.o.v. de planning.

5

Brief coronacrisis cultuur-/sportorganisaties (20Z00912)
Lokale cultuur- en sportorganisaties krijgen te maken met de gevolgen van de
coronacrisis.
Voorgesteld wordt deze organisaties per brief te informeren over de regelingen
die er zijn om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten.
BESLUIT:
1. Instemmen met bijgevoegde conceptbrief aan de culturele organisaties.
2. Instemmen met bijgevoegde conceptbrief aan de sportorganisaties.

