GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 24.O (15-06-2021)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

15-06-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Toelichting

,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BW week 23
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Aanbieding conceptrekenkamerrapport “Onderzoek jeugdhulp Twente”
voor bestuurlijk hoor- en wederhoor. (21Z01469)
Op 1 juni 2021 is het conceptrekenkamerrapport “Onderzoek
jeugdhulp Twente” van de gezamenlijke Twentse

Rekenkamers verschenen. Dit eindrapport is opgesteld naar
aanleiding van de oplopende kosten vanuit de Jeugdwet in de
negen Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland,
Enschede, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.
Naast de bevindingen bevat het rapport vijf conclusies en vijf
aanbevelingen. De gemeente Losser kan zich deels vinden in
deze conclusies en aanbevelingen (zie corsanr. 21.0016123).
Tevens is er een aanbiedingsbrief voor de gemeenteraad van
de gemeente Losser verschenen, waarin een aantal punten
zijn genuanceerd. We kunnen ons geheel vinden in de
aanbiedingsbrief.
BESLUIT:
1. Instemmen met de opgestelde concept reactie op het
conceptrekenkamerrapport "Onderzoek jeugdhulp Twente";
2. Deze reactie toezenden aan de rekenkamercommissie.
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ALV VNG 16 juni 2021 (21Z01328)
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG wordt
gewoontegetrouw gehouden in juni als onderdeel van het

Jaarcongres. Het Jaarcongres en de ALV worden dit jaar
digitaal gehouden. Het standpunt over de inhoudelijke
onderwerpen van de ledenvergadering wordt door het
college vastgesteld en meegegeven aan de aangewezen
gemeentelijk vertegenwoordiger.
BESLUIT:
1. Het gemeentelijke standpunt over de inhoudelijke
agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering van de
VNG op 16 juni 2021 vaststellen.
2. Wethouder Nijhuis aanwijzen als gemeentelijk
vertegenwoordiger
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Uitvoeringsplan mantelzorg (21Z00764)
De afgelopen jaren hebben we stichting Fundament de
opdracht gegeven uitvoering te geven aan
mantelzorgondersteuning in de gemeente Losser. Om
duidelijk te krijgen of het aanbod voor mantelzorgers aansluit
bij de behoeften hebben we in 2020 een onafhankelijk bureau
een mantelzorgonderzoek laten uitvoeren. Centrale thema’s in
het onderzoek waren de mate van bekendheid van de
ondersteuningsmogelijkheden, hoe ervaren mantelzorgers
het huidige aanbod en waar liggen de behoeften en wensen
van mantelzorgers. De conclusies en aanbevelingen van dit
onderzoek zijn meegenomen in het uitvoeringsplan
mantelzorg voor 2021.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van het uitvoeringsplan mantelzorg van
stichting Fundament;
2. Instemmen met het uitvoeringsplan mantelzorg van
stichting Fundament voor 2021.
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Ontwerpbestemmingsplan “De Zoeker Esch - de Pol, partiële herziening
Nijverheidstraat 35-35a te Losser”. (18Z02885)

Aan de Nijverheidstraat 35-35a was voorheen een
wellnesscentrum gevestigd. Het huidige terrein, bestaande uit
wellnessruimte met parkeerterrein aan de voorzijde, staat al
lange tijd leeg. Begin 2019 heeft het college uitgesproken om
onder voorwaarden mee te werken aan een plan waarbij op
het huidige voorterrein een bedrijfsverzamelgebouw wordt
gerealiseerd en het voormalige wellnessgebouw deels als

bedrijfswoning in gebruik wordt genomen. Hiervoor moet het
bestemmingsplan gewijzigd worden. Intussen is het plan
zover uitgewerkt dat de benodigde
bestemmingsplanprocedure gestart kan worden.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "De
Zoeker Esch - de Pol, partiële herziening Nijverheidstraat
35-35a te Losser en het plan zes weken ter visie te leggen
om een ieder de mogelijkheid te bieden zienswijzen in te
dienen;
2. te besluiten dat voor het bestemmingsplan géén m.e.r.procedure doorlopen hoeft te worden.

