GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 25.O (18-06-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
18-06-2019
9:15 - 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 25
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Meicirculaire 2019 Gemeentefonds
Recentelijk is de meicirculaire 2019 gepubliceerd. Deze circulaire heeft
financiële consequenties voor de gemeentelijke (meerjaren)exploitatie. In
bijgevoegde raadsinfo zijn deze effecten aangegeven.
BESLUIT:
Instemmen met bijgestelde raadsinfo en deze toezenden aan de
gemeenteraad.

5

Vergadering AB OLCT
Op 20 juni 2019 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur
van het OLCT gepland. De gemeente wordt in het algemeen bestuur
vertegenwoordigd door wethouder Prins. De standpunten voor de inhoudelijke
onderwerpen voor deze vergadering worden vastgesteld en meegegeven aan
de gemeentelijke vertegenwoordiger.
BESLUIT:
1. De inhoudelijke standpunten voor de vergadering van het algemeen bestuur
van het OLCT op 20 juni 2019 vaststellen.
2. De standpunten meegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

6

Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Twente
In de afgelopen periode zijn de ontwerpbegrotingen van de verschillende
gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten. Alleen de ontwerpbegroting van de
Omgevingsdienst Twente is later ontvangen en daarom wordt deze separaat
aangeboden.
Op grond van de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben
de raden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Aan de gemeenteraad
wordt voorgesteld om begroting voor kennisgeving aan te nemen en geen
gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
BESLUIT:
De gemeenteraad voorstellen om:
a. kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Twente;
b. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

7

Uitbetaling extra inzamelvergoeding oud papier en karton 2018
In de gemeente Losser wordt oud papier en karton ingezameld door 17
inzamelaars (verenigingen, scholen e.d.) en op het afvalbrengpunt door de

gemeente zelf. Voor het inzamelen van het oud papier krijgen de inzamelaars
een gegarandeerde inzamelvergoeding van 3 eurocent per kg uitbetaald. In
2018 is het papier en karton, verwerkt door de firma Remondis. Na aftrek van
alle kosten en uitbetaling van de gegarandeerde inzamelvergoeding aan de
inzamelaars, blijft er nog € 14.297,24 over. Deze extra inkomsten zijn de
aanleiding om de inzamelaars voor 2018 een extra inzamelvergoeding van 0,5
eurocent/kg uit te betalen. In totaal gaat het om € 7.559,31. Resteert nog €
6.737,94 ten gunste van de reserve afvalstoffenheffing.
BESLUIT:
Instemmen met het voorstel om voor 2018 een extra inzamelvergoeding voor
oud papier en karton van 0,5 eurocent per kg uit te betalen.
8

Twents Fonds voor Vakmanschap
Het Twents Fonds voor Vakmanschap ondersteunt mensen met een opleiding
tot mbo-4 niveau die zich willen laten om-, her- of bijscholen, door financiering
beschikbaar te stellen op het moment dat er geen andere middelen
beschikbaar zijn. Het fonds is een gezamenlijk initiatief van overheid,
ondernemers en onderwijs en sluit aan bij de “Agenda voor Twente”, een
regionaal investeringsprogramma. Hiermee maken zij een 'leven lang
ontwikkelen' mogelijk. Dat draagt bij aan het vitaal houden van de Twentse
economie.
Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan om
het Twents Fonds voor Vakmanschap op te richten en vraagt de gemeente
Enschede namens de gezamenlijke partners een aantal uitvoeringstaken op
zich te nemen.
BESLUIT:
1. Het Twents Fonds voor Vakmanschap op te richten uit de Actielijn
"Arbeidsmarkt en Talent" uit de Agenda voor Twente 2018-2022;
2. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de 14 Twentse
gemeenten, om de taken betreffende fondsverwerving, fondsbeheer en
uitvoering Twents Fonds voor Vakmanschap vast te leggen, waarbij de
gemeente Enschede optreedt als uitvoerder van die taken namens de overige
gemeenten;
3. De portefeuillehouder Werk en Inkomen machtigen verdere
uitvoeringshandelingen te verrichten in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst.
4. De portefeuillehouder Werk en Inkomen opdragen deze
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen (besluit burgemeester).

9

Jaarverslag kinderopvang 2018
Op grond van artikel 67 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen (Wkkp) dient het college een jaarverslag kinderopvang vast
te stellen. Hierin staan alle toezicht en handhavingszaken die in het
voorgaande kalenderjaar zijn verricht. Het verslag is bedoeld ter
verantwoording aan de gemeenteraad en wordt in afschrift verzonden aan de
minister van OCW.
BESLUIT:
1. Vaststellen van het Jaarverslag Kinderopvang 2018
2. De raad informeren over het Jaarverslag Kinderopvang 2018

10

Besluit machtiging beslissen op ongegrond bezwaar namens college
door portefeuillehouder gemeente Losser 2019.
De gemeente Losser kent een onafhankelijke “ Vaste commissie van advies
voor de bezwaarschriften” (commissie) die de bestuurs-organen adviseert over
de te nemen beslissingen op bezwaar-schriften (bob). Dit voorstel beperkt zich

tot het nemen van een bob door uw college. Op dit moment worden alle te
nemen beslissingen op bezwaar voorgelegd aan uw college ter behandeling in
de collegevergadering. Ook die bezwaarschriften die gericht zijn tegen primaire
besluiten die in het advies van de commissie als (kennelijk) niet-ontvankelijk of
ongegrond worden aangemerkt. Daarbij wordt het primaire besluit gevolgd en
is er geen meerwaarde om de beslissing op bezwaar door uw college zelf te
laten nemen. Het gaat om ca. 50 (90% van het totaal aantal) per jaar. Er kan
een aanzienlijke tijdbesparing en verlichting van de vergaderdruk worden
gerealiseerd door de besluitvorming door de verantwoordelijke
portefeuillehouder of diens formele plaatsvervanger - namens uw college - te
laten plaats hebben. De Gemeentewet biedt in artikel 168 de mogelijkheid die
bestuurder (dan wel plaatsvervanger) daartoe te machtigen (in de Algemene
wet bestuursrecht: mandaat).
BESLUIT:
Het "Besluit inzake machtiging aan de portefeuillehouder tot het nemen van
een beslissing op bezwaar wegens niet-ontvankelijk- of ongegrond gemeente
Losser 2019" vaststellen conform bijgevoegd concept-besluit.

