GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 19.O (08-05-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 08-05-2018
Weeknummer 19.O

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

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 18.O
d.d. 01-05-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 18.NO
d.d. 01-05-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

18Z01277
18.0012288
17-04-2018

Wijzigen Mandaatbesluit gemeente
Losser 2011
INFO:
Het college van B&W en de
burgemeester van de gemeente
Enschede hebben een nieuw
mandaatbesluit (Mandaatbesluit
2018) vastgesteld. Het “oude”
Mandaatbesluit 2011 en de bij en
krachtens dat mandaatbesluit
vastgestelde besluiten zijn daarbij
ingetrokken. Op grond van dat
nieuwe mandaat-besluit hebben de
directeuren van de gemeente
Enschede geen gemandateerde
bevoegdheden meer. In het kader
van de samenwerking tussen de
gemeente Losser en de gemeente
Enschede wat betreft dienstverlening
en bedrijfsvoering is het noodzakelijk
het Mandaatbesluit gemeente
Losser 2011 daarop aan te passen
om de voortgang van de uit te oefen
taken voor de gemeente Losser niet
te frustreren.

Het Mandaatbesluit gemeente Losser
2011, ieder voor wat betreft de eigen
bevoegdheid, te wijzigen
overeenkomstig bijgevoegd concept
besluit en dat besluit in werking te laten
treden op de dag na die van de
bekendmaking daarvan, met
terugwerkende kracht tot en met 1 mei
2018.

6

VH

17Z03555
18.0012778
08-05-2018

Beslissing op het ingediende
bezwaarschrift tegen de afwijzing
van een verzoek om in strijd met
het bestemmingsplan een extra
uitweg te realiseren.
INFO:
Het ingediende bezwaarschrift wordt,
overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie van 29
maart 2018 ongegrond verklaard.

Overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie van 29
maart 2018:
1. het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren;
2. het bestreden besluit ongewijzigd in
stand te laten.
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7

BCO

18Z01264
18.0012151
17-04-2018

Jaarrekening 2017
Veiligheidsregio Twente (VRT) en
programmabegroting 2019 VRT
INFO:
Op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen
(WGR) en de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregeling Twente
(VRT) dient het DB van de
gemeenschappelijke regeling de
raden van de deelnemende
gemeenten in staat te stellen
zienswijzen in te dienen op de
ontwerp begroting voor het komende
jaar. Daarnaast zijn ook de
jaarstukken van de VRT voor 2017
gevoegd in dit voorstel.

1. Instemmen met de conceptjaarrekening 2017 van de VRT
2. Instemmen met de
programmabegroting 2019 van de VRT.
3. Via bijgaande Raadsinformatiebrief
de gemeenteraad informeren over het
standpunt van het college met
betrekking tot de programma begroting
2019 van de VRT en daarbij adviseren
geen zienswijzen in te dienen.

8

BSP

17Z02983
18.0011594
18-04-2018

Notitie "van peuter tot kleuter
herziene versie 2018”.
INFO:
Op 21 november 2017 is de notitie
van peuter tot kleuter in de gemeente
Losser vastgesteld. Het is nu april
2018 en de praktijk leert ons dat er
hiaten zitten tussen de uitvoering en
het beleid.
Tevens blijkt in de praktijk dat bij
uitvoering van de regelingen er een
onbedoeld financieel verschil wordt
gecreëerd tussen werkende ouders
en niet werkende ouders die gebruik
maken van een peuterarrangement/
VVE arrangement.
In onderliggende notitie zijn
wijzigingen opgenomen met als doel
het beleid meer in overeenstemming
te brengen met de uitvoering. Hierbij
is tevens gekeken naar een regeling
om de financiële ongelijkheid tussen
werkende en niet werkende ouders
weg te nemen.

1. In te stemmen met de notitie: Van
peuter tot kleuter herziene versie 2018.
2. Kennis nemen van de oplegger bij de
notitie: Van peuter tot kleuter herziene
versie 2018.
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VH

17Z03631
18.0013676
02-05-2018

Beslissing op het ingediende
bezwaarschrift tegen de afwijzing
van een aanvraag voor het kappen
van een eik op het perceel
Hogeboekelweg 6.
INFO:
Het ingediende bezwaarschrift wordt,
overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie van 9
april 2018 ongegrond verklaard.

Overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie van 9 april
2018:
1. het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren;
2. het bestreden besluit ongewijzigd in
stand te laten.

