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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 17.O
d.d. 25-04-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 17.NO
d.d. 25-04-2017

Conform akkoord.

4

VH

17Z01256
17.0013105
19-04-2017

Ondermijning
INFO:
In de vergadering van 13-12-2016
heeft de burgemeester aandacht
gevraagd voor de steeds verder
toenemende spanning op benodigde
capaciteit voor handhaving APV en
overige taken, die voor een groot
deel zijn bevoegdheden als
burgemeester betreffen gerelateerd
aan APV, ondermijning, openbare
orde & veiligheid. Daarop is
aangegeven te komen met een
voorstel (plan van aanpak) over
ambities en daarbij benodigde inzet
op de taken APV / DHW / openbare
orde & veiligheid inclusief
ondermijning. Dit voorstel heeft
betrekking op het thema
Ondermijning. Dit thema wordt
geïnitieerd en begeleid vanuit de
regio, waaronder het RIEC.
Verantwoordelijke
portefeuillehouders hebben hierover
regionale afspraken gemaakt en zich
hieraan gecommitteerd.

1. Thema en aanpak van Ondermijning
als prioriteit benoemen.
2. Vaststellen dat het thema
projectmatig wordt aangepakt waarna
structurele inbedding volgt
3. Hiervoor als bestuurlijk
verantwoordelijke de portefeuillehouder
Veiligheid aan te wijzen
4. Vooruitlopend op de analyse van het
lokale ondermijningsbeeld en na de
regionale afstemming bij Kadernota
vooralsnog een bedrag opvoeren van
€ 100.000 voor de uitvoering in 2018.
De dekking van de kosten voor 2017
wordt meegenomen in de
Bestuursrapportage.

5

BSP

17Z00887
17.0011024
05-04-2017

Participatieparagraaf
INFO:
Op 8 november 2016 heeft de
gemeenteraad Losser de motie
'Participatieparagraaf' aangenomen.
Hierin verzoekt de gemeenteraad het
college van B&W om de
participatieparagraaf zo snel mogelijk
in elk afzonderlijk raadsvoorstel op te
nemen en in deze paragraaf te
beschrijven op welke wijze
participatie heeft plaatsgevonden.
Vanaf mei 2017 bevatten de eerste
raadsvoorstellen een
participatieparagraaf.
De participatieparagraaf wordt ook

1.Kennis nemen van het toevoegen van
de participatieparagraaf aan ieder
afzonderlijk raads- en collegevoorstel.
2. De gemeenteraad door middel van
een raadsinformatiebrief op de hoogte
brengen van het invoeren van de
participatieparagraaf.
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aan het collegevoorstel toegevoegd.
6

BSP

17Z00100
17.0007800
24-04-2017

Re-integratieverordening
gemeente Losser 2017
INFO:
Op 1 januari 2017 is een tweetal
wetten in werking getreden met
gevolgen voor de uitvoering van de
Participatiewet en aanverwante
regelingen. Als gevolg hiervan moet
de re-integratieverordening van de
gemeente Losser aangepast worden.
De wijzigingen hebben te maken met
veranderingen in de
loonkostensubsidie, het verplicht
invullen van “beschut werk” en het
openstellen van de “praktijkroute”,
waardoor de toegang tot het
doelgroepenregister banenafspraak
makkelijker wordt voor
arbeidsgehandicapten.

1. De concept “Re-integratieverordening
gemeente Losser 2017” vast te stellen;
2. De concept “Re-integratieverordening
gemeente Losser 2017” ter inzage te
leggen voor algemene inspraak
gedurende zes weken.
3. De Participatieraad advies te vragen
over de concept
“Re-integratieverordening gemeente
Losser 2017”.

7

BSP

16Z02524
17.0012476
18-04-2017

Woonafspraken
INFO:
Op 1 december 2016 is in het
bestuurlijke overleg Wonen Twente
met de provincie afgesproken dat de
gemeente Losser in de periode 2017
tot en met 2026 onder bepaalde
voorwaarden 710 woningen mag
bouwen. De prioritering van
woningbouw en de invulling hiervan
in het magazijn 2017- 2026 is op 28
maart 2017 besproken in een
technisch beraad met de raad. De
opmerkingen en vragen van de raad
zijn verwerkt in de memo
‘raadsvragen 28 maart 2017’. Dit
heeft geresulteerd in het aanpassen
van de memo werkgroep Primos
2016 en het magazijn 2017 – 2026.
In het bestuurlijk overleg Wonen
Twente 29 maart jl. heeft de provincie
gevraagd of gemeenten formeel met
de woonafspraken in willen stemmen.

In te stemmen met: 1. de memo
Raadsvragen technisch beraad.
woningbouwprogrammering 28 maart
2017.
2. de aangepaste Memo werkgroep
Primos 2016.
3. het aangepaste magazijn 2017- 2026
versie 28 maart 2017.
4. de woonafspraken met de provincie
Overijssel.
5. bijgevoegde raadsinformatiebrief.

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 02-05-2017
Weeknummer 18.O

Aanwezig: burgemeester Sijbom, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
Afwezig:
Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

8

Control

17Z01292
17.0013572
26-04-2017

Beantwoording artikel 39 vraag
INFO:
De fractie van D66 heeft een aantal
vragen gesteld naar aanleiding van
een datalek bij de gemeente
Enschede. Geadviseerd wordt de
D66 fractie overeenkomstig
bijgevoegde concept-brief te
informeren.

Bijgevoegde concept-brief aan de D66
fractie versturen.

9

BCO

17Z01198
17.0012666

Evaluatie pilot volledig op
afspraak werken Publieksbalie
(Burgerzaken) en besluiten over
het vervolg
INFO:
In 2016 heeft de Publieksbalie als
pilot volledig op afspraak gewerkt.
Afgesproken is om deze pilot te
evalueren. Conclusie is dat de deze
manier van werken goed bevalt,
alleen wordt de beoogde besparing
nog niet gehaald. Er worden
voorstellen gedaan voor het vervolg.

- Door te gaan met volledig op afspraak
werken;
- De kosten voor extra inzet van
personeel – om te blijven voldoen aan
de servicenorm van 2 dagen - te
verrekenen met de gemeente
Enschede;
- Ruimte te geven aan afdeling
Publiekszaken om waar mogelijk te
experimenteren met minder open zijn in
het laagseizoen om de kosten van extra
inzet zoveel mogelijk te compenseren;
- Als extra service aan te bieden dat
Losserse inwoners ook in gemeente
Enschede terecht kunnen voor
Burgerzaken;
- De Raad hierover te informeren via
bijgaande Raadsinformatiebrief.

