GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 25.O (20-06-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 20-06-2017
Weeknummer 25.O

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

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 24.O
d.d. 12-06-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 24.NO
d.d. 12-06-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

17Z01637
17.0017531
06-06-2017

Aanwijzing in diverse
besturen/organen
INFO:
Door het vertrek van de heer Sijbom
en de benoeming van burgemeester
Gebben is het noodzakelijk om de
vertegenwoordiging van de
gemeente Losser bij de verschillende
gemeenschappelijke regelingen en
andere organen te actualiseren.

1. Burgemeester Gebben aanwijzen als:
a. Lid van het algemeen bestuur van de
Regio Twente;
b. Lid van het bestuur van de Regionale
Uitvoeringsdienst Twente;
c. Lid van de Raad van Toezicht van de
Stichting Werken in Losser.

6

OW

16Z01989
16.0012995
12-06-2017

Aankoop drie (rest)percelen van
de provincie Overijssel.
INFO:
De provincie Overijssel heeft een
drietal percelen in haar bezit, zijnde
ondergrond van een weg,
ondergrond van een fietspad en een
berm, die niet tot de kerntaken van
de provincie behoren. De percelen
liggen in Beuningen nabij de rotonde
op de hoek
Denekamperdijk/Beuningerstraat/Volt
erdijk. De koopsom van de gronden
bedraagt € 1,-- k.k.

In te stemmen met de overdracht van
drie (rest) percelen van de provincie
Overijssel naar de gemeente, zoals
aangegeven op bijgesloten
aankooptekening.

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 20-06-2017
Weeknummer 25.O

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

7

Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

BSP

17Z00847
17.0018105
08-06-2017

Voorstel aan de raad om het
bestemmingsplan ”Buitengebied,
partiële herziening
Bentheimerstraat ong. te De
“Lutte” vast te stellen
INFO:
Het ontwerp-bestemmingsplan voor
de sanering en herontwikkeling van
de Tankenberglokatie aan de
Bentheimerstraat heeft, samen met
het ontwerpbesluit om op basis van
de Wet geluidhinder twee hogere
grenswaarde vast te stellen, met
ingang van 20 april 2017 ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend in verband met beide
ontwerpbesluiten. Mits de
realisatieovereenkomst en de
planschadeovereenkomst zijn
ondertekend is het plan realiseerbaar
en is de voorziene uitvoering
gewaarborgd. De raad kan, na het
afsluiten van de overeenkomsten, het
bestemmingsplan vaststellen.

1. Overeenkomstig bijgaand voorstel
hogere grenswaarden op basis van de
Wet geluidhinder vaststellen voor de
nieuwe woonbestemmingsvlakken.
50dB(A) voor de noordelijke
bestemming en 53 dB(A) voor de
zuidelijke.
2. Mits en nadat realisatie- en
planschadeovereenkomst
overeenkomstig bijgaande concepten
zijn afgesloten de raad, overeenkomstig
het bijgaande raadsvoorstel en
raadsbesluit, voor te stellen het
bestemmingsplan “Buitengebied 2015,
partiële herziening Bentheimerstraat
ong. te De “Lutte” vast te stellen en
daarbij geen exploitatieplan ex artikel
6.1. van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen.
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BSP

16Z03533
17.0016022
22-05-2017

Verlenging overeenkomsten
maatwerkvoorzieningen en
verlenging voormalig Jeugd AWBZ
en Jeugd GGZ
INFO:
De 14 Twentse gemeenten bouwen
met elkaar aan het Twentse
Zorglandschap. Wij willen een
landschap dat eraan bijdraagt dat de
inwoner vanuit zijn mogelijkheden
deelneemt aan de samenleving, waar
de gemeente de regie voert en we
met de inwoner en aanbieder
afspraken maken over de te behalen
resultaten. In het Koersdocument
over de integrale inkoop Jeugd en
Wmo zijn twee modellen
omschreven. Het is de 14 Twentse
gemeenten nog niet gelukt om een
keuze te maken tussen één van
beide modellen. Om meer ruimte te
geven, heeft de bestuurscommissie
OZJT/ Samen 14 op 5 april jl.
besloten opdracht te geven tot
uitwerking van een Twents model wat
leidt tot nieuwe overeenkomsten per
1 januari 2019. Hierdoor is het
noodzaak om voor 2018 de lopende
overeenkomsten te verlengen voor
de duur van 1 jaar.
Ook is opdracht gegeven een plan
van aanpak uit te werken voor
verlenging van de lopende
overeenkomsten, waarbij de
uitgangspunten van het
Koersdocument waar mogelijk
worden meegenomen.

1. Instemmen met verlenging van de
overeenkomsten
maatwerkvoorzieningen alle leeftijden
Wmo 2015 en Jeugdwet met één jaar
(tot 01-01-2019), waarmee gebruik
wordt gemaakt van de optie tot
verlengen zoals reeds overeengekomen
met de gecontracteerde aanbieders;
2. Instemmen met de verlenging van de
overeenkomsten Intramurale opvang,
behandeling en persoonlijke verzorging
(voormalige jeugd AWBZ) en Jeugd
GGZ (voor zover dit tot de bevoegdheid
van de gemeente behoort met één jaar
(tot 01-01-2019), waarmee gebruik
wordt gemaakt van de optie tot
verlengen, zoals reeds is
overeengekomen met de
gecontracteerde aanbieders;
3. Kennis nemen van het plan van
aanpak en de manager OZJT de
opdracht verlenen om dit plan van
aanpak ten uitvoer te brengen, teneinde
de verlengingen maatwerkvoorzieningen
alle leeftijden Wmo 2015 en Jeugdwet
en voormalig Jeugd AWBZ en Jeugd
GGZ per 01-01-2018 gerealiseerd te
hebben.
4. Aan de voorzitter van de
bestuurscommissie OZJT, dhr. E.
Eerenberg volmacht verlenen voor de
ondertekening van de
verlengingsbrieven alsmede volmacht te
verlenen aan de manager OZJT, mw. E.
Fokkink tot ondertekening van de
werkafspraken die onderdeel uitmaken
van de overeenkomsten (Besluit
Burgemeester).
Besluit van 06-06-2017

