GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 19.O (11-05-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
11-05-2021
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
,

1

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

2

Verslag BenW week 17
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Vergadering algemeen bestuur Regio Twente 12 mei 2021 (21Z01139)
Op 12 mei 2021 staat de eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio Twente gepland. Vooraf
wordt de gemeentelijke reactie met betrekking
tot de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het
college. Dit standpunt wordt meegegeven aan de
gemeentelijke vertegenwoordiger. Verder wordt de raad
geïnformeerd over de inhoud van de vergadering en de door
het college ingenomen standpunten.
BESLUIT:
1. De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien van de stukken
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio
Twente van 12 mei 2021 vaststellen.
2. De raad door middel van een raadsinformatiebrief
informeren over het gemeentelijk standpunt, waarbij de
gemeentelijk vertegenwoordiger het mandaat krijgt de brief te
wijzigen naar aanleiding van de uitkomsten van de ABvergadering.

5

Aanbesteding Callcenter (21Z01016)
Op 1 juli 2021 loopt de raamovereenkomst met Connexxion als
opdrachtnemer voor het callcenter voor regiotaxi Twente af. Zij
verzorgt de online en telefonische ritreserveringen en beantwoorden
vragen van inwoners over de regiotaxi. Om de voorbereiding op een
nieuwe aanbesteding goed te kunnen voorbereiden is extra tijd
nodig, daarom wordt de huidige overeenkomst met Connexxion met
drie maanden verlengd.
Er moet een nieuwe overeenkomst afgesloten worden, omdat de
nieuwe opdracht gewijzigd wordt in alleen het maken van
ritreserveringen en het zijn van een informatiepunt. Vanwege het feit
dat de geraamde waarde van de opdracht boven het Europese
drempelbedrag ligt, dient een Europese aanbestedingsprocedure te
worden gevolgd. De aanbesteding voor de huidige
raamovereenkomst is ook gezamenlijk uitgevoerd met de
gemeenten Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn,
Hengelo, Hof van Twente Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en

Wierden. De gemeente Almelo zal in de komende aanbesteding niet
deelnemen. OZJT/Samen14 is contracthouder voor de nieuwe
overeenkomst
BESLUIT:
1. In te stemmen met een gezamenlijke openbare Europese
aanbestedingsprocedure voor het callcenter voor het incidentele
maatwerkvervoer (regiotaxi) met de gemeenten Dinkelland,
Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente,
Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden voor de periode 1
oktober 2021 t/m 30 juni 2023, met twee keer een optie tot
verlenging.
2. Noaberkracht Dinkelland Tubbergen te machtigen voor het laten
uitvoeren van de aanbestedingsprocedure, namens de genoemde
gemeenten en de bijbehorende volmacht vast te stellen.
3. In te stemmen met de uitgangspunten van de aanbesteding zoals
beschreven in het ‘inkoopplan callcenter’.
4. De callcenter overeenkomst met Connexxion met drie maanden
te verlengen tot 1 oktober 2021.
6

Compensatiepakket Corona, Gemeentefonds 2021 (21Z00871)
In maart 2021 heeft het ministerie van BZK ons geïnformeerd
over een volgend Corona steunpakket. Deze brief heeft
financiële consequenties voor de gemeentelijke exploitatie. In
bijgevoegde raadsinfo zijn deze effecten aangegeven.
BESLUIT:
1. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatie en deze
toezenden aan de gemeenteraad.
2. De taakmutaties op de gebruikelijke wijze toevoegen
aan de begroting 2021 van de gemeente losser.

