GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 20.O (16-05-2017)
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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 19.O
d.d. 09-05-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 19.NO
d.d. 09-05-2017

Conform akkoord.

4

OW

17Z01432
17.0013799
09-05-2017

Invoering GTL brandstof
INFO:
Besluiten om per 1 juni 2017 over te
gaan tot inkopen GTL brandstof i.p.v.
dieselbrandstof.
Argumenten.
1.1 Beter voor het milieu.
1.2 Naar verwachting een langere
levensduur wagen- en machinepark
Kantekening.
1. Geen beleid of duurzaam inkopen
ook meer geld mag kosten.
2. GTL duurder dan diesel.

1. Besluiten om per 1 juni 2017 over te
gaan tot inkopen GTL brandstof i.p.v.
dieselbrandstof.
2. De raad informeren middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5

BCO

17Z01334
17.0013950
02-05-2017

Jaarrekening 2016,
ontwerpbegroting 2018 en
meerjarenperspectief 2019-2021
van het Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente.
INFO:
Op grond van artikel 24 lid 2 van de
gemeenschappelijke regeling
Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente ontvangen de
gemeenteraden van de deelnemers
van het Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente de
conceptbegroting 2018 en het
meerjarenperspectief 2019-2021. Het
Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente verzoekt de bijgevoegde
stukken voor te leggen aan de raad
voor het naar voren brengen van
eventuele zienswijzen. Ingevolgde
artikel 26 lid 3 stelt het algemeen
bestuur de jaarrekening van het
Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente vast. Het dagelijks bestuur
doet mededeling aan de
gemeenteraden van de deelnemers.

1. Instemmen met de ontwerpbegroting
2018 en het meerjarenperspectief
2019-2021.
2. De jaarrekening voor kennisgeving
aannemen.
3. De ontwerpbegroting 2018 en het
meerjarenperspectief 2019-2021 door
middel van een raadsinfobrief aan de
raad voorleggen.
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6

BCO

17Z01200
17.0013036
21-04-2017

Ontwerp-begroting 2018 OLCT
INFO:
Op grond van artikel 19, lid 3 van
gemeenschappelijke regeling
Openbaar Lichaam Crematoria
Twente en artikel 35 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen
wordt de gemeenteraad in de
gelegenheid gesteld om het Dagelijks
Bestuur van de gevoelens over de
ontwerp-begroting te doen blijken. De
ontwerp-begroting geeft geen
aanleiding tot het maken van
opmerkingen en wordt met dat advies
door middel van een
raadsfinformatiebrief aan de
gemeenteraad voorgelegd.

1. Instemmen met de ontwerp-begroting
2018 van het Openbaar Lichaam
Crematoria Twente.
2. De ontwerp-begroting door middel
van een raadsinformatiebrief aan de
gemeenteraad voorleggen.

7

OW

16Z03165
17.0013148
24-04-2017

Deelname "Overijsselse aanpak
voor slim openbaar laden".
INFO:
De ambitie van het Rijk, 200.000
elektrische voertuigen in 2020, zal
naar verwachting worden gehaald. In
Overijssel staan nu ongeveer 200
laadpalen en in 2020 is de behoefte
1.400 laadpalen. Om dit aantal
mogelijk te maken organiseert de
provincie Overijssel, in
samenwerking met Enpuls, Cogas,
Rendo en KOLO, een gezamenlijke
aanbesteding voor de realisatie van
1.200 laadpalen in 2020.
Argumenten:
1. Gezamenlijke aanbesteding zorgt
voor marktwerking;
2. Ontzorging van gemeenten;
3. De provinciale aanpak geeft een
aanbestedingsvoordeel;
4.1 Gemeente blijft eigenaar en
beheerder openbare ruimte;
4.2 Inspelen op de productie van
duurzame energie. Kanttekening:
Samenwerkingsovereenkomst is nog
niet volledig juridisch getoetst.

In te stemmen met:
1. Het machtigen van en mandaat
verlenen aan de provincie Overijssel om
namens de gemeente Losser een
openbare Europese aanbesteding te
organiseren, ten behoeve van en
namens alle deelnemende gemeenten,
voor het aangaan van een
concessieovereenkomst met één
marktpartij die zorg draagt voor het
realiseren en exploiteren van laadpalen
in de deelnemende gemeenten;
2. Het machtigen van en mandaat
verlenen aan de provincie Overijssel om
namens de gemeente Losser het
contractmanagement met de marktpartij
te voeren gedurende de looptijd van de
concessieovereenkomst (10 jaar);
3. De gemeente Losser is bekend met
het feit dat voor de financiering van de
aanbesteding de provincie Overijssel
een beroep doet op de Green Deal
“Publiek Toegankelijk Elektrische
Laadinfrastructuur” en hiervoor een
bestuursovereenkomst aangaat met de
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland;
4. De gemeente Losser sluit een
samenwerkingsovereenkomst met de
provincie Overijssel, waarin de
afspraken zijn vastgelegd.
5. De raad actief informeren middels
raadsinfo-brief.
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BCO

17.0014937
26-04-2017

Regeling Bijzonder Georganiseerd
Overleg ten behoeve van de
vorming van de Omgevingsdienst
Twente
INFO:
De vorming van de Omgevingsdienst
Twente (ODT) is in voorbereiding.
Om de overgang van enkele
ambtenaren van de gemeente Losser
naar de ODT mogelijk te maken is
een sociaal plan nodig. Het is de
bedoeling om tot een sociaal plan te
komen in een Bijzonder
georganiseerd Overleg (BGO).
Het college wordt gevraagd in te
stemmen met het instellen van een
BGO,
de werkgeversvertegenwoordiging
daarin en met de ‘Regeling BGO
i.h.k.v. de oprichting en inrichting van
de ODT’.

1. In te stemmen met het instellen van
een Bijzonder Georganiseerd Overleg
(BGO) voor de vorming van de
Omgevingsdienst Twente.
2. Mevrouw E. Nauta, burgemeester van
Hof van Twente en de heer H. van
Agteren, wethouder van de gemeente
Enschede, te benoemen als leden van
het BGO. Deze leden de bevoegdheid
te geven om namens de gemeente
Losser in onderhandeling met de leden
van de vakorganisaties te komen tot
een sociaal plan.
3. In te stemmen met de Regeling BGO

