GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 23.O (02-06-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
02-06-2020
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

1

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

2

Verslag BenW week 22
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Digitaal aanvragen van Evenementenvergunningen (20Z01327)
De gemeenteraad van Losser heeft op 9 april 2019 een motie
aangenomen en het college opdracht gegeven om het
digitaal aanvragen van evenementenvergunningen mogelijk
te maken. Digitaal aanvragen is al mogelijk er is alleen geen
interactief formulier beschikbaar. Diverse
oplossingsrichtingen zijn onderzocht. Een interactief formulier
ontwikkelen is erg kostbaar.
Daarom wordt voorgesteld om uiterlijk per 1 september een
"quick en dirty" alternatief in te richten.
Zodra de applicatie voor de DSO (Digitaal Stelsel
Omgevingswet) in gebruik wordt genomen vooruitlopend op
de implementatie van de Omgevingswet digitaal aanvragen
van evenementenvergunningen mogelijk te maken via deze
applicatie. Verwachting is dat die applicatie medio 2021 in
gebruik genomen wordt.
BESLUIT:
1. Besluiten om het digitaal aanvragen van evenementen
vergunningen te realiseren in het Digitale Stelsel
Omgevingswet (DSO) en deze aansluiting vóór
implementatie van de Omgevingswet in het tweede kwartaal
van 2021 te realiseren.
2. In de tussenliggende periode met een gedigitaliseerd
formulier te werken als tijdelijke oplossing.

5

Benoemen openbare ruimte Keizershofje (20Z01121)
Op het voormalige terrein van Keizers Bouwmarkt en Sanitair
wordt een kleine nieuwe woonwijk gerealiseerd.
De toekomstige woningen zijn rondom aan een hofje
gesitueerd als nieuwe openbare ruimte.
Deze nieuwe openbare ruimte dient een naam te krijgen.
Op advies van de Commissie voor de Straatnaamgeving
wordt de naam Keizershofje voorgesteld.

BESLUIT:
Vaststellen van de naam van de nieuwe openbare ruimte
Keizershofje conform de situatietekening.
6

Verzoek verlagen tarief Toeristenbelasting (20Z01113)
Mede namens een aantal recreatieondernemers wordt door
Erve Naatsboer aandacht gevraagd voor de grote gevolgen
van het coronavirus voor de ondernemers uit de toeristische
sector. Om die reden wordt het college verzocht om het tarief
van de toeristenbelasting voor de jaren 2020 en 2021 te
verlagen, of zelfs de verordening toeristenbelasting voor het
jaar 2021 in te trekken.
BESLUIT:
1. De raad geen voorstel doen de tarieven
toeristenbelasting te verlagen of de verordening
Toeristenbelasting in te trekken.
2. Bijgevoegde brief aan Erve Naatsboer versturen.
3. De raad informeren met een raadsinformatiebrief

7

Verlenging geldigheidduur besluit Zorgcontinuïteit Jeugdhulp, Wmo
(inclusief Huishoudelijke ondersteuning en vervoer) i.v.m. financiële en
bedrijfsmatige consequenties coronasituatie (20Z00750)
Op 31 maart 2020 heeft uw college ingestemd met het
voorstel ‘Zorgcontinuïteit Jeugdhulp, Wmo (inclusief
Huishoudelijke ondersteuning en vervoer) i.v.m. financiële en
bedrijfsmatige consequenties corona-situatie’,
documentnummer 20.0007745 (bijlage 1).
Het voorstel d.d. 31 maart 2020 heeft betrekking op het
verstrekken van een maandelijkse continuïteitsbijdrage aan
Wmo en Jeugdhulp aanbieders (inclusief Brookhuis als
vervoerder regiotaxi, dagbestedingsvervoer en
leerlingenvervoer, en aanbieders Huishoudelijke
ondersteuning), in verband met de financiële en bedrijfsmatige
consequenties die zijn ontstaan als gevolg van de
coronacrisis. Het voorstel had betrekking op de periode 16
maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de exacte inhoud van
het voorstel wordt verwezen naar het voorstel met
documentnummer 20.0007745 (bijlage 1).
De maatregelen rondom corona zijn nog niet voorbij en de
consequenties duren voort, dit ondanks een aantal
versoepelingen in de richtlijnen van het RIVM en het kabinet.
Afhankelijk van de doelgroep zal binnenkort de reguliere zorg
weer kunnen worden opgepakt. Het Rijk en de VNG hebben
de afspraken die zij 25 maart met elkaar gemaakt hebben
verlengd tot 1 juli 2020 (bijlage 2). Daarbij wordt de
toezegging gedaan dat gemeenten voor deze meerkosten
worden gecompenseerd door het Rijk.
Met die reden wordt, via dit collegevoorstel, de verlenging van
het voorstel d.d. 31 maart 2020 ‘Zorgcontinuïteit Jeugdhulp,
Wmo (…)’ aan u voorgelegd. Op een dusdanige wijze dat,
mochten VNG en het Rijk in de nabije toekomt, afspraken
maken over een nieuwe verlenging, dit besluit (20.0012809)

automatisch van kracht blijft tot de uiterste termijn van de
gecommuniceerde verlenging.
BESLUIT:
Het college wordt middels dit voorstel gevraagd:
1. De geldigheidsduur van het eerder genomen besluit (d.d.
31 maart 2020, documentnummer: 20.0007745)
‘Zorgcontinuïteit jeugdhulp, Wmo (inclusief Huishoudelijke
ondersteuning en vervoer dagbesteding, regiotaxi en
leerlingenvervoer) i.v.m. financiële en bedrijfsmatige
consequenties corona-situatie’ te verlengen vanaf 1 juni
2020 tot en met de periode zoals genoemd in de nieuwe
afspraken tussen VNG en Rijk over zorgcontinuïteit
(vooralsnog tot 1 juli 2020).
2. De inhoud van dit besluit aan te passen aan de nieuwe
afspraken tussen VNG en Rijk alsmede bijbehorende
landelijke toelichtingen (bijv. inzake vervoer) en dit te
continueren in de Twentse aanpak.
3. De aanbieders tot uiterlijk 1 maand na het einde van de
geldigheidsduur van het besluit Zorgcontinuïteit jeugdhulp,
Wmo (inclusief Huishoudelijke ondersteuning en vervoer)
i.v.m. met financiële en bedrijfsmatige consequenties
corona-situatie de mogelijkheid te bieden een aanvraag
voor een continuïteitsbijdrage in te dienen, vooralsnog tot
1 augustus 2020.
4. De aanbieders die in aanmerking komen voor een
continuïteitsbijdrage tot maximaal 2 maanden na het einde
van de laatste dag binnen een zorgperiode de
mogelijkheid te bieden een factuur voor de
continuïteitsbijdrage in te dienen bij de gemeenten. Dus
vooralsnog tot uiterlijk 1 september 2020.

8

Advies Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland 19 juni 2020
(19Z03359)
Het college stelt het advies vast voor de Algemene
Bestuursvergadering van de Stadsbank Oost Nederland van
19 juni 2020.
BESLUIT:
Het gemeentelijke standpunt ten aanzien van de
agenda voor de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland 2020
vaststellen.
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Mandaatbesluit 2020 (19Z03289)
Per 1 juni 2020 gaat de gewijzigde inrichting van de ambtelijke
organisatie van start. Het mandaatbesluit moet worden
aangepast aan de nieuwe situatie. Verder moet de Wnra
worden verwerkt in het besluit. In het verlengde van het
mandaatbesluit worden de vervanging van de secretaris en de
ambtelijke vervangingsregeling vastgesteld.

BESLUIT:
1. Het Mandaatbesluit 2020 vaststellen.
2. De loco-secretarissen aanwijzen conform het bijgaande
besluit.
3. De vervangingsregeling voor de teamleiders vaststellen.

